БИОГРАФИЈА
Марица Мијајловић рођена је 12.05.1971. године у Краљеву. Завршила је
основну школу ''Чибуковачки партизани'' у Краљеву. Шумарско – грађевинску школу
''Душан Пено'' похађала је у периоду 1986-1990 у Краљеву, смер усмерено образовање
(I и II година) и грађевински смер (III и IV година) и стекла звање - Техничар за
високоградњу.
Носилац Вукове дипломе и у основној и у средњој школи.
Архитектонски факултет Универзитета у Београду уписала 1990. и дипломирала са
оценом 10 (десет) на раду са темом ''Програмско-просторна ремоделација развоја
приобаља Краљева'' 1996. године и стекла звање - дипломирани инжењер архитектуре.
Излагала је свој дипломски рад 1998. године у Народном музеју у Краљеву и
Музеју примењених уметности у Београду.
Од 01.03.2001. године запослена у ЈП Дирецији за планирање и изградњу
''Краљево''. Положила приправнички и стручни испит 2002. године. У периоду 20032005 уписала и одслушала постдипломске - магистарске студије из области
''Урбанистичко планирање, дизајн и менаџмент''. Лиценцу одговорног урбанисте бр.
200 0932 06 стекла 2006. године, лиценцу одговорног пројектанта бр. 300N92615
стекла 2015. године и лиценцу одговорног планера бр. 100027015 такође 2015. године,
све издате од стране Инжењерске коморе Србије. Именована за судског вештака за
област архитектуре, ужа специјалност урбанизам 2014. године од стране Министарства
правде Републике Србије.
У периоду од 2000. до 2001. године радила као наставник из области
архитектуре у Регионалном центру за таленте Краљево. У периоду 2001-2002 је радила
као приправник у Сектору за просторно и урбанистичко планирање ЈП Дирекције за
планирање и изградњу ''Краљево'', у периоду 2002-2006 као стручни сарадник за
урбанизам у Сектору за просторно и урбанистичко планирање ЈП Дирекције, а у
периоду 2006-2012 као одговорни урбаниста у Сектору за урбанизам и геодезију ЈП
Дирекције. Као руководилац Сектора за урбанизам и геодезију радила је у периоду
2012-2014 ЈП Дирекције, као шеф урбанистичке службе од 2014. до 2015. године ЈП
Дирекције. Од 2015. године обављала дужност директора ЈП Дирекције за планирање
и изградњу ''Краљево'' (Решење бр. 02-53/2015-III од 10.јула 2015. године, Службени
гласник РС, бр.62 од 14. јула 2015. године). Решењем Скупштине града Краљева број
02-42/16-III од 29.06.2016. изабрана је на функцију заменика градоначелника града
Краљева. Од 1. октобра 2018. године обавља дужност Извршног директора Предузећа
''ГИР доо Краљево''. Од 2019. године води свој Архитектонски биро ''Архимар''.
Марица Мијајловић је учествовала на међународном пројекту ''Стратегија
интегралног урбаног развоја централне градске зоне Краљева'' у периоду 2013- 2014.
Учествовала је и излагала на научно-стручним скуповима у организацији Инжењерске
коморе Србије и Удружења урбаниста Србије у периоду од 2004-2015. године. Од јуна
2016. године члан регионалног одбора Матичне секције урбаниста у регионалном
центру Краљево. Од јуна 2016. до 2017. године је била именована за члана Надзорног
одбора Дирекције за планирање и изградњу ЈП Врњачка Бања, решењем Скупштине
Општине Врњачка Бања бр. 020-112/16 од 23.06.2016. године.
У периоду од 2017 до 2018. године је била члан Радне групе за реализацију
пројекта установљавања и развоја ски центра Голија Решењем Министраства трговине,
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туризма и телекомуникација, број 332-02-00047/7/2014-09 од 24.04.2017. године. У
периоду од 2018. до 2019. године је била члан радне групе за израду ''Стратегије
одрживог и интегралног развоја у Републици Србији до 2030. Године'', на основу
закључка Владе РС од 11.01.2018. године и решењем Министраства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, број 350-01-00634/2017-11 од 23.01.2018. године. Члан
Управног одбора Дирекције за планирање и изградњу ''Краљево'' је била у периоду од
2009-2014. године, од 2009-2015 је била заменик председника Синдиката ЈП
Дирекције за планирање и изградњу ''Краљево''. Члан Комисије за планове СО
Прокупље решењем Министраства грађевинарства и урбанизма, број 119-0100184/2012-05 од 28.12.2012. године.Од 2017. године је члан Комисије за планове СО
Врњачка Бања решењем Министраства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
број 119-01-00409/2017-11 од 24.08.2017. године. Од 2018. је продужен мандат као
члану Комисије за планове СО Прокупље решењем Министраства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, број 119-01-482/2018-11 од 2.04.2018. године. Од 2019.
године је члан Управног одбора Инжењерске коморе Србије, именована Одлуком од
стране Потпредседнице Владе, Министарке грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре број 119-01-892/2019-02 од 9.08.2019. године и члан Комисије за
планове града Крагујевца на предлог Министраства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, решење бр. 112-683/19-I од 13.09.2019. године.
Од 2013.-2015. и од 2015. до 2019. године је била председник Савета родитеља
ОШ ''IV краљевачки батаљон''. Члан Школског одбора ОШ ''IV краљевачки батаљон'' је
била 2015. Од 2011-2016. године је члан Савета родитеља и развојног тима
''Економско-трговинске школе'' у Краљеву, а од 2015. године је члан Управног одбора
Стрељачког савеза Краљево.. Од јануара 2016. године је члан Добровољног
ватрогасног друштва ''Краљево'' и председник женске секције ДВД-а.
Разведена, мајка двоје деце сина Михајла (1997) и ћерке Мије (2004).
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CURRICULUM VITAE

ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Име

Марица Мијајловић (девојачко презиме: Петровић)

Националност

Српкиња

Датум рођења

12/05/1971

Брачно стање

разведена; син Михајло (1997), ћерка Мија (2004)

ОБРАЗОВАЊЕ
• Од
• Стечено звање

2015
Лиценца одговорног планера, број лиценце – 100027015,
издате од стране Инжењерске коморе Србије,
Булевар Војводе Мишића број 37, 11000 Београд, Србија
(www.ingkomora.rs, info@ingkomora.rs)

• Од
• Стечено звање

2015
Лиценца одговорног пројектанта, број лиценце–300N92615,
издате од стране Инжењерске коморе Србије,
Булевар Војводе Мишића број 37, 11000 Београд, Србија
(www.ingkomora.rs, info@ingkomora.rs)

• Од
• Стечено звање

2014
Решење о именовању судског вештака,
бр. 740-05-00769/2014-22 од 8.12.2014. године
издато од стране Министарства правде Републике Србије
Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија
(www.mpravde.gov.rs, kontakt@mpravde.gov.rs)

• Од
• Стечено звање

2006
Лиценца одговорног урбанисте, број лиценце – 200093206,
издате од стране Инжењерске коморе Србије,
Булевар Војводе Мишића број 37, 11000 Београд, Србија
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(www.ingkomora.rs, info@ingkomora.rs)
• Име и врста образовне
организације
• Стручна/научна област
• Стечено звање
• Степен стручне спреме

Архитектонски факултет, Универзитет у Београду,
Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд, Србија
(www.arh.bg.ac.rs)
Постдипломске - магистарске студије из области
''Урбанистичко планирање, дизајн и менаџмент''
Уписала и одслушала - I и II семестер (2003 – 2004) и
III и IV семестер (2004-2005)
/

•Од
•Стечено звање

2002
Положен стручни испит

•Од
•Стечено звање

2002
Положен приправнички испит

• Од – до
• Iме и врста образовне
организације
• Стечено звање

• Степен стручне спреме
• Средња школа

• Стечено звање

• Основна школа

1990 - 1996
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд, Србија
(www.arh.bg.ac.rs)
Дипломирани инжењер архитектуре (просечна оцена у току
студија - 8,26); Дипломирала са оценом 10 (десет) на раду са
темом ''Програмско-просторна ремоделација развоја приобаља
Краљева''
VII
1986 - 1990
Шумарско – грађевинска школа ''Душан Пено'', Краљево,
Србија
смер: усмерено образовање (I и II година) и
грађевински смер (III и IV година)
IV степен - Техничар за високоградњу
Носилац Вукове диплома
1978-1986
''Чибуковачки партизани'', Краљево, Србија
Носилац Вукове дипломе

РАДНО ИСКУСТВО
• Од
• Назив и адреса радне
организације
• Звање

• Од
• Назив и адреса радне
организације

2018
ГИР доо
Адрани 572 а, 36000 Краљево, Србија
Извршни Директор

2016 - 2018
Град Краљево
Трг Јована Сарића бр.1, 36000 Краљево, Србија
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• Звање

• Од
• Назив и адреса радне
организације
• Звање

Заменик градоначелника
( Сл. лист града Краљева,
Решење бр. 02-42/2016-III од 29.јуна 2016. године;
Службени гласник РС, бр.20 од 30. јуна 2016. године)
2015-2016
Дирекција за планирање и изградњу ''Краљево''
Хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево, Србија
Директор
( Сл. лист града Краљева,
Решење бр. 02-53/2015-III од 10.јула 2015. године;
Службени гласник РС, бр.62 од 14. јула 2015. године)
2014 – 2015

• Од - до
• Назив и адреса радне
организације
• Звање
• Сектор - служба

Дирекција за планирање и изградњу ''Краљево''
Хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево, Србија
Шеф
Урбанистичка служба

• Од – до
• Назив и адреса радне
организације
• Звање
• Сектор

2012 – 2014
Дирекција за планирање и изградњу ''Краљево''
Хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево, Србија
Руководилац Сектора за урбанизам и геодезију
Сектор за урбанизам и геодезију

• Од – до
• Назив и адреса радне
организације
• Звање
• Сектор

2006 – 2012
Дирекција за планирање и изградњу ''Краљево''
Хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево, Србија
Одговорни урбаниста
Сектор за урбанизам и геодезију

• Од – до
• Назив и адреса радне
организације
• Звање
• Сектор

2002 – 2006
Дирекција за планирање и изградњу ''Краљево''
Хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево, Србија
Стручни сарадник за урбанизам
Сектор за просторно и урбанистичко планирање

• Од – до
• Назив и адреса радне
организације
• Звање
• Сектор

2001 – 2002
Дирекција за планирање и изградњу ''Краљево''
Хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево, Србија
Приправник
Сектор за просторно и урбанистичко планирање

КВАЛИФИКАЦИЈЕ
• Од
• Назив и адреса радне
организације

2015
Инжењерска комора Србије,
Булевар Војводе Мишића број 37, 11000 Београд, Србија
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• Главне активности

УЧЕШЋЕ НА
МЕЂУНАРОДНИМ
ПРОЈЕКТИМА

(www.ingkomora.rs, info@ingkomora.rs)
Предавање на тему ''Учешће актера у процесу израде
Стратегије интегралног урбаног развоја централне градске
зоне Краљева''

2018
Члан радне групе за израду ''Стратегије одрживог и интегралног
развоја у Републици Србији до 2030. Године'', на основу закључка
Владе РС од 11.01.2018. године и решењем Министраства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 350-0100634/2017-11 од 23.01.2018. године
2013 - 2014
''Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне
Краљева'' која је реализована у оквиру II фазе пројекта
''Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних
самоуправа у Србији'', који је финансирала Влада Савезне
Републике Немачке преко Савезног минисатрства за економску
сарадњу и развој (BMZ), а по налогу ГIЗ-а (Deutsche Gesellschaft fur
Internationale
Zusammenarbeit),
конзорцијума
немачких
консултантских фирми АМБЕРО Consulting и ICON institute у
сарадњи са немачким и националним стручњацима, број 011139/2014-III од 18. јула 2014. године

• Назив и адреса радне
организације
• Главне активности

• Назив и адреса радне
организације
• Главне активности

• Назив и адреса радне
организације
НАУЧНО – СТРУЧНИ
СКУПОВИ

САВЕТОВАЊА

2013
Инжењерска комора Србије,
Булевар Војводе Мишића број 37, 11000 Београд, Србија
(www.ingkomora.rs, info@ingkomora.rs)
Предавање на тему ''Кључне препреке бољој пракси у
унапређењу квалитета јавних простора''
2009
Инжењерска комора Србије,
Булевар Војводе Мишића број 37, 11000 Београд, Србија
www.ingkomora.rs, info@ingkomora.rs
Предавање на тему ''Улога политичара и урбаних планера у
процесу планирања и изградњи рекреативног простора са
приказом програмско-просторног истраживања локације и
концепта просторног развоја''
Удружење урбаниста Србије,
улица кнеза Милоша 9/1, 11000 Београд, Србија
www.uus.org.rs, urbanist@eunet.rs





Принципи и пракса одрживости у развоју насеља у Србији
Културне вредности као основ просторне интеграције
подунавских земаља
Реконструкција и ревитализација града
Имовина и јавни интерес у јавним предузећима локалне
самоуправе
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МЕЂУНАРОДНИ
САЛОН
УРБАНИЗМА

ЛЕТЊА
ШКОЛА
УРБАНИЗМА

2017 – Прва награда на 26.Међународном урбанистичком салону за
''Класификацију намене земљишта и планских ознака у планским
документима''
2013 – Друга награда у категорији Генералних урбанистичких
планова
2004 – Студентски рад












ИЗЛОЖЕНИ
РАДОВИ

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК

Урбани менаџмент, урбани маркетинг и предузетништво у
функцији (квалитетног) развоја урбаних агломерација
Село у новим развојним условима
Планирање и реализација инфраструктуре
Планирање и уређење села и руралних подручја
Планирање и менаџмент градова и региона
Стратешки и методолошки приступи за промоцију
туристичког потенцијала српског села

Планирање простора, урбанизам и изградња,
комплементарни закони и реиндустријализација
Планирање, инвестиције и реализација ка европском
законодавству
Инвеститири и инвестиције, место и значај у изради
Стратегије просторног и урбаног развоја Србије
Како до стратегије просторног и урбаног развоја на
националном и локалном нивоу Србије
Место и улога учесника у новом закону о шпланирању и
грађењу, као и закону о државном премеру и катастру
непокретности
Конверзија и мониторинг
Процеси легализације и усвајање и реализација
урбанистичких и просторних планова
Нови инструменти планирања простора у тржишним
условима и процена вредности непокретности
Нови актуелни закони о уређењу простора и њихово
спровођење
Приоритетни инвестициони програми и објекти

1997 - Дипломски рад ''Програмско просторна ремоделација развоја
приобаља Краљевa'' у Народном музеју у Краљеву и Музеју
примењених уметности у Београду

СРПСКИ

ДРУГИ ЈЕЗИЦИ
• Читање
• Писање
• Говорни

ЕНГЛЕСКИ
виши средњи ниво
виши средњи ниво
виши средњи ниво
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• Читање
• Писање
• Говорни

НЕМАЧКИ
основни ниво
основни ниво
основни ниво

• Говорни

СЛОВЕНАЧКИ
основни ниво

ДРУШТВЕНЕ ВЕШТИНЕ И
СПОСОБНОСТИ

*2000–2001-Наставник из области архитектуре у Регионалном
центру за таленте Краљево
*1994–1996-Демонстратор
на
Катедри
за
урбанизам
Архитектонског факултета у Београду
*Спортови: кошарка, пливање

ОРГАНИЗАЦИОНЕ
СПОСОБНОСТИ
.

*2019-Члан Комисије за планове града Крагујевца на предлог
Министраства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
решење бр. 112-683/19-I од 13.09.2019. године
*2019 - Члан Управног одбора Инжењерске коморе Србије,
именована Одлуком од стране Потпредседнице Владе, Министарке
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 119-01-892/201902 од 9.08.2019. године
*2018- Извршни Директор ГИР-а доо
*2018-2019- Члан радне групе за израду ''Стратегије одрживог и
интегралног развоја у Републици Србији до 2030. Године'', на
основу закључка Владе РС од 11.01.2018. године и решењем
Министраства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број
350-01-00634/2017-11 од 23.01.2018. године
*од 2018-Члан Комисије за планове СО Прокупље решењем
Министраства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број
119-01-482/2018-11 од 2.04.2018. године
*2017-2018-Члан Радне групе за реализацију пројекта
установљавања и развоја ски центра Голија Решењем
Министраства трговине, туризма и телекомуникација, број 332-0200047/7/2014-09 од 24.04.2017. године
*2016-2018- Заменик градоначелника града Краљева
*2015-2016-Директор Дирекције за планирање и изградњу
''Краљево''
*2017-Члан Комисије за планове СО Врњачка Бања решењем
Министраства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број
119-01-00409/2017-11 од 24.08.2017. године
*од 2016-Члан регионалног одбора Матичне секције урбаниста у
регионалном центру Краљево
*2016-2017-Члан Надзорног одбора Дирекције за планирање и
изградњу ЈП Врњачка Бања решењем Скупштине Општине
Врњачка Бања бр. 020-112/16 од 23.06.2016. године
*од 2016-Члан Добровољног ватрогасног друштва ''Краљево'' Краљево и председник женске секције ДВД-а
*2015-2016-Члан Управног одбора Стрељачког савеза Краљево
*2015 -Члан Школског одбора ОШ ''IV краљевачки батаљон''
*2014-2015-Шеф Урбанистичке службе Дирекције за планирање и
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изградњу ''Краљево''
*2012-2018-Члан Комисије за планове СО Прокупље решењем
Министраства грађевинарства и урбанизма, број 119-0100184/2012-05 од 28.12.2012. године
*2012-2014-Руководилац Сектора за урбанизам и геодезију
Дирекције за планирање и изградњу ''Краљево''
*2009-2014-Члан Управног одбора Дирекције за планирање и
изградњу ''Краљево''
*2009-2015-Заменик председника Синдиката Дирекције за
планирање и изградњу ''Краљево''
*2013-2015, од 2015 – председник Савета родитеља и развојног
тима ОШ ''IV краљевачки батаљон''
*2011-2016-Члан Савета родитеља и развојног тима ''Економскотрговинске школе'' у Краљеву
РАД

НА РАЧУНАРУ

УМЕТНИЧКЕ
СПОСОБНОСТИ
ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

OS Windows 7, MS Office, AutoCAD 13, ArcGIS 10, Adobe
Acrobat, Photoshop, Интернет
Плес
Б категорија
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