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ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САдА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, ynyhyje 
Вам  се  Предлог  решења  о  именовању  председника , заменика  председника, 
секретара  и  чланова  Комисије  за  планове, са  Образложењем  и  Закњучком  
Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 35-468/2022-11 од  18. јуна  2022. године, с  
молбом  да  се  Предлог  решења  о  именовању  вредседника , заменика  председника, 
секретара  и  чланова  Комисије  за  планове, уврсти  у  дневни  ред  седнице  
Скупвиине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупјптина  донесе  Реінење  у  предложеном  
тексту. 



На  основу  члана  67. тачка  1 Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  11/19), поводом  разматрања  Нацрта  решења  о  именовању  председника , 
заменика  председника, секретара  и  чланова  Комисије  за  планове, Градско  веће  Града  
Новог  Сада, на  147. седници, од  18. јуна  2022.године, доноси  

ЗАКЛ)УЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  решења  о  именовању  председника , заменика  председника , 
секретара  и  чланова  Комисије  за  планове. 

11. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, доставла  се  
председнику  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  решења  о  именовању  
председника , заменика  председника , секретара  и  чланова  Комисије  за  планове, и  
предлаже  Скупштини  да  донесе  ово  решење  у  предложеном  тексту. 

11ј. За  представника  предлагача  на  седници  Скулштине  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тела  одређује  се  Милован  Амиџић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, а  за  
тіовереника  дејан  Михајловић , в.д. начелника  Градске  управе  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ПРОПИСЕ  
Број: ХVІ-012-О1/2022-327 

iЗ . јvн  2022. годиЕе  
НОВИ  САД  

гРАТСКО  ВЕЋЕ  
ГРАДА  НОВОГ  САДА  

nРЕДМЕТ: Мишјење  на  Нацрт  решења  о  именовању  председника , заменика  
председника , секретара  и  чланова  Комисије  за  планове. 

Галска  управа  за  прописе  размотрила  је  Нацрт  решења  о  именовању  председника , 

заеника  председника , секретара  и  чланова  Комисије  за  планове. 

ГDаДска  управа  за  прописе  кема  примедби  на  Нацрт  решења. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  52. Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  
Србије  бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/1О-УС, 24/11, 121/12, 42113-УС, 50/1З-УС, 98/13-
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- Др.  закон, 9/20 и  52/21), и  члана  40. став  1. 
Статута  Града  Новог  Сада  ( СЛУЖбСНИ  лист  Града  Новог  Сада1 , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  седници  од 2022. године, 
доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА , ЗАМЕНИКА  ПРЕДСЕДНИКА , 

СЕКРЕТАРА  И  ЧЛАНОВА  КОМИСИЈЕ  ЗА  ПЛАНОВЕ  

У  Комисију  за  планове  имеиују  се: 

за  председника : 

РАДОЊА  ДАБЕТИЋ, дипломирани  инжењер  архитектуре , 

за  заменика  председника : 

ЗОРАН  ВУКАДИНОВИЋ , дипломирани  инжењер  саобра1іаја, 

за  секретара: 

НАДА  МИЛИЋ, дипломирани  инжењер  архитектуре  - мастер, 

зачлаnове: 

1.ВАСО  КРЕСОВИЋ , дипломирани  инжењер  архитектуре , 

2.РАдОСАВ  LUЋЕПАНОВИЋ , дипломирани  инжењер  архитектуре  

3 .МИЛАН  КОВАЧЕВИЋ , дипломирани  инжењер  архитектуре , 

4.ИВАН  БРАКОЧЕВИЋ , дипломирани  инжењер  архитектуре . 

Ступањем  на  снагу  оВог  решења  престаје  да  важи  Решење  о  именовању  
председника , заменика  председника , секретара  и  чланова  Комисије  за  планове  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 29/18 и  10/21). 

Ово  решење  објавити  у  Службеном  листу  Града  Новог  Сада 1 . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА ПРЕДСЕДНИЦА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАдА  НОВОГ  САДА  
Број : 
дана: 
НОВИ  САД  



образложење  

Правни  основ  за  доноuЈење  овог  Решења  о  именовању  председника, заменика  

председника, секретара  и  чланова  Комисије  за  планове  садржан  је  у  члану  52. закона  о  

планирању  и  изградњи  (Іслужбени  гласник  Републике  србијеІ  бр.72/09, 81/09-

исправка, 64Л0-УС, 24/1 , 121/12, 42Л3-УС, 50/1З-УС, 98/јЗ-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19, 37/ ј 9- др. закон, 9/20 и  52/21), у  ком  се  између  осталог  наводи  да  скупштина  

јединиL е  локалне  самоуправе  именује  nредседника , заменика  председника, секретара  и  

чпанове  Комисије  за  планове  из  реда  стручњака  за  област  просторног  планирања  
и  

урбанизма  и  других  области  које  су  од  значаја  за  обавЈbање  стручних  послова  у  области  

планирања, уређења  простора  и  изградње, са  одговарајућом  лиценцом , у  складу  са  

Законом . 
С  обзиром  на  чињеницу  да  Радоњи  дабетићу, дилломираном  иНжењеру  

архитеІпуре , Радосаву  шћепановићу , дилломираном  инжењеру  архитектуре , Васу  

Кресовићу , дипломираном  инжењеру  архИтектуре  и  Зорану  вукадиnовићу. 

дипломираном  инжењеру  саобраћаја, који  су  именовани  Решењем  о  
именовању  

председника , заменика  председника, секретара  и  чланова  Комисије  за  лланове  

(іІСлужбени  лист  Града  Новог  Сада  број  29/18), престаје  дужност  због  истека  

четворогоди uпbег  маuдата, као  и  због  чињенице  да  је  Јасмина  Лазић, досадашњи  

секретар  Комисије, поднела  захтев  за  разре iлење  из  лuчних  разлога, неопходно  је  да  

Скупштина  Града  Новог  Сада  именује  председника, заменика  председника , секретара  и  

чланове  Комисије  за  nланове . 
Напомињемо  да  су  у  складу  са  одредбом  чл. 52. став  4. 3акона  о  планирању  и  

изградњи, Васо  Кресовић  и  зоран  вукадиновић  именовани  
на  предлог  надлежног  

органа  Аутовомне  Покрајине  Војводине . 

Ступањем  на  снагу  овог  решења  престаје  да  важи  РепЈење  о  
именовању  

председника, заменика  председника  секретара  и  чланова  Комисије  за  планове  

(ІІСлужбени  лвст  Града  Новог  Сада , бр. 29/18 и  10/21 ). 
Имајући  у  виду  горе  наведено  предлаже  се  да  Скупштина  

Града  Новог  Сада  

донесе  ово  решење  у  предложеном  тексту  и  објави  га  у  Службсном  
листу  Града  Новог  

садаІі  



Curricuhnn Vіfae et Ѕјvdјогат Radonja DаbеІј , dфL in.ецјег  
агј7јtеktиге  

[ јпј  podacі  
Rоdеп  23.08.1980. 
РгеbјvаI ј tе: Когаіпѕkоg 4, Novі  Ѕad 
Kontakt: 064/28542()4 

e-nіaі l: гаdоііја .dаbеtјсамајі.сом   
(Њгаzоvапје  

1999. upіѕao ѕanі  oѕnovne akademѕke ѕtudіje na Fakuitetu Тејхјпі kјћ  п uКа  - ѕmer 
Arhіtektura. Unіvetzі tela u Novom Ѕadu. Ѕtudіje zavrѕavam і  dіpiomІ ram 2007. Godіne.. 
Tokom ѕtudіranja 2002. godіnc poѕtajetn іап-kогdјпаtог  Ѕtudіjѕke grupe za ваvгемепu 
arhіtekturu Dтаgіа  Вгаочаи  i 2003. u еѕtvuјепі  u organіzadjі  2. Kongreѕa ѕtudenata 
arh і tekmre bіv~e Jugoѕlavіje. 2004. organіzujem јzІо bјј  і  tdbі nu na temu Faѕade 
novoіzgradenіh ѕtатbејіјh objekata u Novom Ѕadu. 
2004. godі ne zаvгаvам  kurѕ  Nоvоѕаdѕkе  novі narѕke ~kо!е  za ор tе  novіnarѕko obrazovanje. 
ОdІјпо  poznaJenі  і  ѕјu ііп  se englcѕkіmjezіkonі . 

Radno іѕkuѕtvo 

2005. godіne osnivanі  ѕa parnerіnіa ртојеktпј  bіro ,,LaіndaЅtudіo іі  Novom Ѕadu, u 
kom radіііі  І  deІujem і  danaѕ. 

2005. godіne rcalіzujcnі, kao scenarіѕta і  koautor, teіevіzіjѕki projekat Кu а  gradі  
grad-Arhі tektura moderne іі  Novonі  Ѕadu іt ѕатаdnјј  ѕa TV Novі  Ѕad. Cі k і uѕ  emіsija ѕe 
emiwje іia RTV Vojvodіna іі  ііekolі ko ponvaі janja. Za poіnenutі  cіkluѕ  emiѕіja nagraden ѕanі  
2006. godіne nagradom ,,Raііko Radovk. 

2007, godіііe reaiіzujem eіkiuѕ  eіnіѕіja ,,Кu а  u 5 роtеа ,  za RTV Panoіііja. 
2009. godіne dobіtnіk ѕam nagrade рd теdпе  koіnorc ,,Kapetan Мја  Anaѕtaѕіjcvk 

a najboljі  projekat u godіnі  za objckat ,,Aіekѕandaі  Bulevar Centar u Novom Ѕadu. 
Kao projektant і  arh і tekta јг1аем  radove na ѕaіonіma arhіtekture u Novom Ѕadu і  

Bcogradu. 

Tokom 20 15. ј  20 І  б. Іав  ѕam j kasnІje predѕedrііk konііѕіje DaNЅ  za autorѕku 
ѕaglaѕnoѕt. 

Aіі tor ам  brojn іh arlіііeklonѕkі h objckata і  preko 40 proJekata enіerі jera, od kojіh іzdvajam 
ѕlcde.de: 

• Ѕрогtkі  centar za tcnіѕ  і  fudbaі  HAT-TRІ CK. Novi Ѕad 

• Advokatѕka katіceІarіja Kova&vіd & Partncrѕ , Novі  Ѕad 

• TV Ѕtudjo Velі k і  Brat, Beograd 

• Turіstіckі  konіplekѕ  Opuѕtazі , Madarѕka 



Сштјсајит  Vіtae et Ѕtиdјогuт Radonja Dцbеiј  dфl. ірdеnјет  
атhјtеktиге  

• Ѕамbеnо  poѕ!ovnі  objekatu uHcі  сјеzпј kа  1 І , Novі  Ѕad 
• Objekat John Decre centar, Novі  Ѕad 
• Наммег  productіon омсеѕ, Novі  Ѕad 
• PoѕІovnі  objekat Reѕ-Trade Novі  Ѕad 
• Poѕ!ovn і  objekat КпаІ  9, Novj Ѕad 
• Ѕtambcnі  objekat u uHcі  OgnJena Prіce l I, Novі  Ѕad 

NadogradnJa objekta u u iіcі  2еІеzпН kа  І  3, Novі  Ѕad 
• Ѕtambcnі  objekat u uiіcі  kolo ѕrpѕkі h ѕeѕtara 20, Novі  Ѕad 
• Ѕ tambenі  objekat u uiіcі  Vojvode Војоvііа, NovІ  Ѕad 
• Ѕtambeno poѕ!ovnі  objekat tZoncd Pcnthouѕe buі!dіng, Novі  Ѕad 
• Ѕtambeno poѕlovnі  objekat u uHcі  Novaka Radonjka, Novі  Ѕad 
• Ѕtambeno poѕ!ovnі  objckat u ulі cj Vaѕe Pc!agіda, Novі  Ѕad 
• Boutіqe kotel ARTA, Novt Ѕad 
• Trenі ng і  ѕerviѕnj centur John Deere, Tі tel 

• Rеkопѕtгukсјја  robnc ku& NORK, Novі  Ѕad 
• Projekat nadogradnjc objekta u uHcі  Јігјеkоvа  l, No і  Ѕad 

• Poѕtovno ѕtanіben і  cbjekat Atekѕandar BuІ evar cenlar, Novі  Ѕad 
• Ѕtan,benі  objekat u nHci ЅІоvа kа  8, Novі  Ѕad 
• Proіzvodna hala Aѕ  company u Rumencі  
• Ѕtambeіі! objekat u tі Hcі  Durda Brankovі da 5. Ncvі  Ѕad 
• Proіzvodna ha!a Ѕепеnагпа  coop. Novі  Ѕad 
• Rckonѕtrukcі ja objekta Vіе  poѕlovne kоІе  u Novonі  ЅadLі  
• Ѕtambeno poѕlovn і  ()bjekat U ulіcі  Preradov і&va 27, Novі  Ѕad 
• kancelarіjѕkі  proѕtor ttУе!е tаbаk,  Novj Ѕad 
• Objekat hotela і  nadogradnja objekta CFK Drago Jovovіd Vrhaѕ  
• Ор tіпѕkі  uѕ!unј  ceatar Vrbaѕ  
• Proіzvodna hala Teh!іolі nk, Ada 
• Feѕtі vaІѕkі  objektі  Tanі burі ca tcst, Deronje 
• Projekat adaptacije і  ѕccnѕke tehіііke kultunіog ccntra УЊаѕ  
• Ѕpa centar Ѕpanѕ , Novі  Ѕad 
• Rekonѕtrukcі ja objekta ambu!antc u Feketіdu 
• І rojekat adaptacі je objekta muzcjѕkc zbі rke u Vrhaѕu 
• Fі ojckat adaptacjje І  rekonѕtrukcіJe poѕlovnog objckta - kuіttі rnі  centar і-ІUN, Beograd 
• Uѕ tu па  automatѕka perі onіca Koprcn, Novі  ѕad 
• kanccіarіjѕkі  proѕtor Evcrreѕt, Ruma 
• Apartmanѕki conіptckѕ  Oiivc Hі I І  vі ilaѕ, Herceg Noyі  
• Ѕtambcnj ohjekat u ulі cі  Lеdјпа kа  u Beogradu 
• Pcѕ lovno ѕіambcnі  ohjekat sa ѕupermarketoіn і  ѕportѕkі nі  konіp!ckѕonі  Tuѕh, Novі  Ѕad 
• Kance!arіjѕkі  proѕtor EXIT, Novі  Ѕad 



Сигтјсејјјт  Vјае  ег  Ѕгиdјонид Rоdожіја  Dаbеtј , dіpl, јпепјег  
атhјгеЈсtиге  

• Poѕ!ovn і  objckat Ncw koHand - Agrogі obc, і  ѕervіѕ  traktora, Novі  Ѕad 
• Poѕlovno-cdukatі vn і  proѕtor RT-RK, Novі  Ѕad 
• Роіоdјва  kuca Ко!und іја, Veternіk 
• Vіkcnd kuca Агѕјб, Olohne 
• Рогоdјпа  kuca Оајiб, Vcternі k 
• Рогоdnа  kuca, агdаk 

Рогоdјпа  kuca Мјhаlа kі  &cmѕka Камепјса  
• Рогоdјпа  kuca Ѕcmodі, Ѕ.Kamen і ca 
• Рогоd па  kuca Dudk, Novі  Ѕad 
• Рогоdјпа  kuca IПб, Novі  Ѕad 
• Rckonѕtrukcіja objekta rcѕtorana Јегего-Р!апtас , Podgorіca 
• Porodі cna kuca Ророvјб, Tіteі  
• СЊјеКаt роНklівіКс  Conѕі l і um, Ncvі  Ѕad 

Preko 40 projekata enterіjera, ѕtanova і  usіuznііі  оbјсkаtа. 



RADNA BІOGRAFІJA 

Radoѕav сралоvі  

ОРТЈ  PODACI 

Rоdеті: 15.03.1978 
Mjeѕto rodenja: Bіjelo polje, Crna Gora 
Mjeѕto ргеbіvа1і tа : Novі  Ѕad , UI Koѕte Racіna 32Л2 
Telefon: 021/512938 
Drzavljanѕtvo: Republіka Ѕrbі ja 

OBRAZOVANJE 

Fakultet tећпј kјћ  nauka- ARHІTEKTURA-Novі  Ѕad 
Dіріомігаві  іnzіnjer arhіtekture, dіplomіrao 2005-е  

RADNA BIOGRAFLIA 

U perіodu od 15.05.2005 do 01.07.2007 god. radі  u bіrou za projektovanje і  і nzenjerі ng 
јNО-21 -Ruмепа kа  9 u Nоvотп  Ѕadu, na poѕiovіma projektovanja і  іnzenJerіnga ѕtambenі h 

роѕlоvтііћ  objekata. 
Od 01.07.2007 do 0I.08.2008-е  god. radі  u bі rou za projektovanJe і  fnzenjerі ng Pro arh-fornіa- 
DanHa Кја  25 u Novom Ѕadu na poѕlovі ma projektovanja і  іnzenjerі rіga ѕtarnbenіh і  poѕlovn і b 
objekata. 
Od О1.08.2008-20 Г 5 zapoѕlen u bіrou za projektovanje і  і nzenjerkіg Ѕtud іo LrNE uNovonі  
Ѕadu gdje ѕаліоѕtаlпо  radі  na vіе  ѕtambenіh і  poѕtovnіh objekata. 
Od 01.06.2015 zapoѕien u bі rou za projektovanje ARH R DOO na funkcіjі  dіrektora і  оѕtііуаа. 
Rad na poѕlovіma projektovanja і  і nzenjerіnga ѕvіh vrѕta objekata. 

1ап  gradѕke komіѕіje za рlапоуе  u perіodu 2014 do 2018 gіdіne 

U prі logu ѕe nalazі  іzvod і z referenc Iіѕte. 

U Novom Ѕadu 
28.09.2008 



1. Konіpіekѕ  poѕlovnіh objekataza І T ѕektor, DMЅ  GROUP Novі  Ѕad, -600.0ОО,00м2  
2. Dogradnja fabrіke KOTEKЅ  VіЅKOFAN U Noom Ѕadu, -22.000 м2, 
03 Doradnja obJekta za гесіКІа u plaѕtіke u Gajdabrі  2014, Invезttог  DOO ALWAGt 
04 Poѕiovno-proіzvodnІ  kompІekѕ  za recіkіaіu і  preradu РЕТ  амbаІае  u Gajdobrі  ѕa ргаtебім  
objektіma, UINova bг.3, Nova Gајdоbга-Ва kа  РаlапКа, 2012, DOO,,ALWAG ,Novі  
Ѕad 
5. Proіzvodno-poѕІovnі  kompiekѕ  za proіzvodnju і  preradu meѕa u ВаКом  Petrovcu), 

І nduѕtrіJѕka zona —ВаКі  Petrovac, 2010/1 1 000,PANONIJA UVD, Novі  Ѕad 
6. Proіzvodno-poѕІovnі  kompІekѕ  u Gajdobrі, (proіzvodnі  і  upravnі  objekat) 

Uј.2еІјеzпіка  br.1 0 Gајdоbга-Ва kа  Paіanka, 2010/1 1, 000,,ALІ NG-CONEL GaJdobra 
7. Poѕіovno-proіzvodnі  kompІekѕ  u GaJdobrІ, (ѕКІаdіпі  objektі) Uі.2ецеzпіКа  br.10 Gajdobra-
Ва kа  PaІanka, 2009/10, 000,,ALING-CONEL , Gajdobra 
8. Idejnі  projekat rekonѕtrukcіJe І  dogradnJe poѕlovnog objekta u 8аКом  Jarku , 201 1, DOO,,DTD 
RІbraѕtvo, Novі  Ѕad 
9. Ѕtambeno-poѕіovnі  objekat u вабКој  palancі, 2014, І nveѕtіtor DOO PLATTNER, 
10. Nadogradnja oѕnovnog ѕuda u Beranama, 2010, Vrhovno drіavno tu јја tvо  
1 1. Kompіekѕ  grobІja Ѕt.І van u Dobrotі-Kotor, Objekat kapeІe ѕa ргаtебјм  objektіma , 2010, 
Ор tјпа  Kotor 
12. PoѕІovnі  objekat, Hoѕtel apatmanі  U вабКом  Petrovcu, 2012, 000,,NEL ВабКі  Petrovac, 
(1500м2) 
13. Ѕtамbепо-роѕіоvпі  objekat u Novom Ѕadu, ULkoѕte Racіna bг.32 , 2010, DOO,,OZON 
GRADNJA, Novі  Ѕad, 
14. $tanіbeno-poѕІovnі  obJekat u Novom Ѕadu, Uј .вгабе  Rіbnіkara bг.54 І  56 , 2007/8, 
000,,OZON GRADNJA, Novі  Ѕad, (5200м2) 
15. Ѕtambeno-poѕіovnі  obJekat u Novom Ѕadu, Uі .Trg Komnenѕkog bг.6, 2008/9, 000,,DDM Novі  
Ѕad, 
16.ј dејпі  projekat ѕtambeno-poѕlovnog objekta u Novom Ѕadu , UІ .Branka Вајіба , 2012, 
DOO,,OZON GRADNJA Novі  Ѕad 
17. Ѕtambenі  objekat u Novom Ѕadu, Petrovaradіn, 2012, Зјабап  јјј6, 

18. Rekonѕtrukcіja ѕtambenog objekta u Ѕremѕkoj Kanіenіcі , 2013, Jovan Gгџјјб  
19. Rekonѕtrukcіja ѕtambenog objekta u Novom Ѕadu, 2013, Jovan Огuјіб, 
ѕtамbепо-роѕІоvпі  objekat u Podgorі cі , DUP ZabjeІo 8 maj,bІok 22, urb.parceІa 1 04, 2009, 
еlеbј 6 Магјап  ј  ЗгебКо, (2500м2) 

20. Ѕtambeno-poѕІovnІ  objekat u Podgorіcі  , DUP І  maj,bіok X, urb.parceІa 203, 2008, DOO 
,,ЅIЅТЕМ1, 
21. Ѕtambeno-poѕіovnі  objekat u Podgorіcі  , DUP і  maj,bІok X, urb.parceіa 204, 2009, DOO 
,,ЅІЅTEM, 22.Ѕtамbепі  objekat u Podgorіcі , DUP ZabjeІo 8 maj,bok 22, urb.parceІa 105, 
2010/11, еІеbј6 Marjan, 
23. Idejnі  projekat parohІjѕkog doma Gajobra, 2010, Crkvena ор tІпа, 
24. ЅtambenІ  objekat u Tіvtu, 2013, РМС  І nveѕt, 



Мјlап  Коv:јеvk, roden 28.08.1971. і  Novom Ѕadt 

Аdгеа  ѕtanovan іa: Zaharija Orretіna 4е, Novі  Ѕиі  
Zapoѕіen іі  Ѕtudјо  1 hі ro za projekto%aflje І  јпепјегінg, 

І)anHa Кіа  за, Novі  Ѕad 
теісГом  063 558 929, е-јпај t: ѕtеdіо lііѕ @gмаіLсом  

Mikі n Коvасvј  (Nuv і  Ѕad. ј 97 , 
іѕноv іі u КоІ t і  ,, агКо  Zі enjanі n і  ѕrcdnju 

u%nіercntі  ,,Ѕvetozar мј lеtјІУ  u Novuі n ЅadLІ  і v і ~а% а  kao ukov~іc a ѕ tгоіw Nrcdnju Као  

dak gcneracіjc ісhпјКе  Коіе  Jovan \uКапоvј  (danaѕ  Mі cva Магј  Ајп tајп) za tа  

dobі ja pіaketu і  nagradu Ѕaveza іпепјеіа  ј  tсКпјага  Vojvodіne, dі ptomі rao na 

Arh і tcktonѕkonІ  fakuі tetu u Bcogradu kod ргоt Branіѕіaa јtгоуја  і  prof. Petnі  

УдIоја  (199Ѕ.) medu prv і h 5 ѕіudenata gcneracіJe. Na poѕebnonі  ѕtпіаом  ііѕ rnerenju 

tokom ѕtudіja bavіo sc uгbаnјѕ tіКјвІ  projcktovanjcіn і  іі rhanonі  rekonѕtrukcіjom gde je 

і zmedu oѕіaіog urad і o projekat rekonѕtrukcі je ,,Kі ncѕke еtvп? Којі  ѕc danaѕ  іzvodi u 

gotovo ѕvіm sіnerntc~nІІa tada роѕt~і vіјс iшП. Govorі  cііgleskі  a ѕІцј  ѕе  і taііjanѕk і m 

jezіkon. РГУО  zapoѕіcnje ІІ  pOѕІLІ \ іHі~І  pі ojcktovanja і  ѕtгu поg ііadzora obavіja u 

І)erі (І tІіі  1998.00. о  ргојеК Lпом  bі rou ,,Radprojekt atlІі tckte І adіni і ra Rаdоуіпвс vа  gde 

stје  jcdіnѕtveno іѕkііѕІvo іі  ѕaradnjі  ѕa plej~іdom ѕіarі h i іѕkusnі h інепјеІа; N~іtko 

гјіі , Ѕtапја  LцКі , ЈоКап  Ѕkіcna (Іa ІІahroііІІіo ѕІnn() nckc. Panі teіііo іokonІ  tіі  

god і nc od 1999, do 2()()2. godі nc. rad і  kao aѕіѕ teіІ t proІ . R~ІІІ k~і  Rndovі ca na 

Arhі LektonѕkOflІ  odѕckt FTN fl і t рІсdмсtііііа  UгhаііјѕіјКо  projektovanjc LІ I і  

Arti і ttOflѕkO спаоје . OLі  osіі ivatі ia V І ~tѕ tі tt іg proі ck І  іі rіg hІ ro~і Ѕ tіі dі o І 200(). 

projek Lovao С  od ѕtoіііІu іѕtaііІbcfііІі  і  deѕet і  і e poѕІot ІІі h і  рогоdііііІІ  ѕ taіnbcііі tі  

ohjeka і ~ і  cnterі jcra. U per і odu 20 l 4- 2( І  . іі i І  .Іc Іат  Koі nіѕііe z~і  іг1 авјѕ tіКе  ptanove 

оvоg ѕ~іda. Іоѕс L іі tј  ра .іј tі  prіІ  І kOІ IІ  ргојеК tоvатја  poѕ \ccііje uk lapaі ju otkata u 

zа tссІіі  urbanі  a іnbіjent tzv. kontekѕt. Г()К()Ііi dadcѕet оd јІІа  rada njcgov projcktnі  hіі o 

jc bіo raѕadnіk vetі kog broja hudu јјІ  ѕjajn ііІ  pі ojcktanata k()jі  јпе  оkоѕвјсіі  dапапје  

arhі tekіoІіѕke ѕcenc Novog Ѕada. U par navrata jc noІІІіnOV~І IІ  za ваgтаdо  ,.Dorde 

таbаКоvјтУ  Dп vа  arhі tekata Nооt Ѕada. lzlagao jc па  vје  ѕaіona і  grіІpflіh і z1о bј . 

Cetі rі  Коvасуј&vа  ohjekta џІа  ѕn u ѕ tatnu poѕtavku Muzeja ѕavreіilcne umetnoѕtі  

\ojvod іііe. Pub1іkoaіІo je vје  іІапаКа  u ѕІг t јііпІ  javіІі m рubtіКасіјаіпа  novі nama 

N~LJtOV іІІІ ~і  O njegovOііі  і adLі . Povodoі n ј 1о hе , ~L za k ііj і gu ,.Zaobіhіznc ѕtratcgІje-

arііі tcktunі  VojvodііІc ІІ  роеtКu X N І  vеКа  kuѕ toѕ  і  јѕІогјаг  іііііet ііoѕt і  уlаdјтпіг  

Мјtгоv ј  јс  napіѕao: ,,Ohjekіі  rnu ѕe cdІі kuju паgі ~іспіпі  Ііkovnіііі  ѕenzі hjІііetoі n і  

рlаѕ tіпі  і n obІ  і kovaІІ jeіІі  [aѕadіі  і  І  рОvіі  Ііd I dctaІ j~і Poѕebn іі  рапјu роКIаіја  

koncepcіjama staііІbcFі ih jedііІі c~і  і  kotorі ttІ  kujі  je nстіапіс ttј  і v ~іІі  efcktaіі  . РгіІі v~іtајоі  

ііove nіaterі j~dc Кго . hogatu prііdііkc іjtі  NІ ~јмbепјІІ Nta іІІ hcnOpOѕІOVііііі  оћеКа tа  

ІіaІ)і.avіo JC zіаајаn іѕkorak і  u aіІ je і e ІІ o\Oѕadѕkc aіІі  tektt і rc іі  koіoj ѕc уеј  па  

~ііnont poѕіednjі tі  gOLlііІ ~І  beu pogoѕora І F і K І ~іІІі ~L сЈјаіі ~ і  іјі t і t Іга , КоVІјс.VіС  jC jedan 

od ІіajpіodІііjі h іІajperѕpckt і  ііі jііі  n .vііѕa Іѕk і1І  ~trtіі tek~ і ~t ІІІІade 



Рођен  18.07.1977. у  Црној  Гори  у  Беранама. Основну  школу  и  
гимназију  завршава  у  5еранама. Уписује  основне  студије  
архитектуре  у  Приuпини  1996. 1999. године  наставпа  основне  
студије  у  Новом  Саду  на  Факултету  техничких  наука. Основне  
студије  архитектуре  заврuЈава  2002 године. 2005 године  се  
запошnава  у  пројектном  бироу  ЊНОМЕ  іNVEЅT y којем  након  
кратког  периода  бива  nоставњен  на  гјозицију  одfоворНог  
пројектанта. Од  2018. године  је  члан  комисије  за  гјланове  у  општини  
Жабањ. Након  б  година  проведених  у  пројеином  бироу  НОМЕ  
іNVEЅT одлучује  да  оснује  свој  пројектни  биро  под  називом  
5РАКСПРО  Данас  се  пројектни  6иро 4 БРАКСПРО  налази  у  Новом  
Саду  и  чине  га  б  пројеіпаната  заједно  на  челу  са  Иваном  
Бракочеви1ем  као  одговорним  пројектантом. За  10 година  
постојања  бироа  испројектовано  је  виіuе  од  500 000м . 



Сuггјспluм  Vіtae 

Лични  подаци   
Име  и  презиме: llада  Милић  
Датум  рођења: 04.05Л982. године  
Место  рођења: Нови  Сад  
Лдреса: Пуцкароuј  66, Петроварадин  
Телефон : 063/8002-88 1 
Е-мајl: nada.nіі lіc@uprava.novіѕad.rѕ  

Обвазовање  
дипломнрани  инжењер  архитекгуре  - мастер  
-Гимназија  Јован  Јовановић  Змај  Нови  Сад  (2001. године), 
-Факултет  техничких  наука  Нови  Сад  - архитектура  (дипломирала  2009. 
године) 
-Положен  стручни  испит  за  област  урбанизма  за  лиценцу  одговорног  урбанисте  
(2018. године) 

Познавање  језика   
-Енглеског  (средњи  ниво) 
-Руског  (нижи  ниво) 

Рад  са  рачvнаром   
MЅ  омсе, Іntenіet, AutoCAD, ArchіCAD 

Радно  искvство   
Од  01. јуна  2009. године  задослела  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове  Града  Новог  Сада  као: 

- стручни  сарадник  на  Одсеку  за  просторно  и  урбанистичко  планирање, 
- одјула  2014. године  Шеф  одсека  за  просторно  лланирање, 
- од  фсбруара  20 17. до  марта  2021. године  Секретар  Комисије  за  планове, 
- од  маја  2018. Помоћник  начелника  за  просторно  и  урбанистичко  планирање . 



. рад  і- : 
Г?АјСКА  упр .::. .. . АМ  

Републи Nа  србија и  ГРАЕвиіс;! 
Аутономиа  покрајина  ВоЈБоДина  

Покрајински  секретаријат  за Б  Р  ој :  .(Ј  ,ј   
урбанизам  и  заштитуживотне  средНУ  
&улевар  Михајла  Луnина  16, 21000 Ноеи  Сад  
Т: +381 21 437 4719 ф: +381 21 456 238 
еkоuгb@џојvоdјпа . оv.гѕ  ј  www.еКсuгb.vојvоdјпа .RоУ,г   
БРОЈ: 140-02 - 62/2022 -01 ДАТУМ: 08.06,2О22.годне  

с  .: 

ГРАД  Нови  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРВАНИЗАМ  
И  ГРАЋЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Школска  број  3 
Нови  Сад  

Предмеі-: flредлог  члана  Комисије  аа  гіланове  

На  основу  захтева  Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  Града  Новог  Сада  
број  V-35-468/22, од03.06,2022. године  за  предлогдва  члана  у  комисијуза  планове  Града  Нсвог  
Сада, Покрајински  секретаријат  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  сагласно  одредби  
члана  52. став  4. Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  РС , број  72/2009, 81/2009-

исправка, 64/2010-одлука  УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука  УС, 5О/2013-одлука  УС, 98/2013 

- одлука  ус, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и  др.закон, 9/2020 и  52/2021, 

предлаже  
1, Кресовић  Васу, дипјі.инж.арх. из  Новог  Сада  - запосленог  y ,,Ateіje Кгеѕоv 

Нози  Сад, 
2. Вукадиновић  зорана, дипл.инж.саобраћаја  из  Нсвог  Сада  —запосленогу  ,,Andzor 

engі neerі ng Нови  Сад. 

Кресовић  Васо, дипл.инж.арх. из  Новог  Сада  поседује  следеће  лиценце: 
- одговорни  пројектант  архитектонских  пројеката , уређења  слободних  површина  и  

унyі-раuјњих  инстајіација  водовода  и  канализације  број  ЗОС  2760 03. 

Вукадиновић  зоран, дипл.инж.саобраћаја  из  Новог  Сада  поседује  следеће  лиценце: 

- одговорни  пројектанта  саобраћаја  и  саобраћајне  сигнализације  број  370 Ј467 10 и  
- одговорни  урбаниста  за  инфрастрyктуру  број  202 1317 13. 

Напомена : Потребно  је  фотоко nиЈу  Одлуке  о  именовању  новик  чланова  Комисије  за  пданове  
доставити  овом  секретаријаі-у, ради  евиденције . 

С  поштовањем , 

По  овлашћењу  покрајинског  секретара  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  број  
140-031-172/201641 оД  01.12.2016.године  

Доставити : 

1. Наслову  
2. Архиви  
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