
Биографија 
 
Лични подаци 
 
Име и презиме: Новица  Николић 

 

Година рођења: 1980. год. 
Адреса: Ул. Нишка, 16000 Лесковац 
E – mail: novica.nikolic@uileskovac.rs 
Телефон: 016/213009 
Брачни статус: Ожењен, отац 
Држављанство: Српско 
 
 
Образовање 
 

2006. Електронски факултет у Нишу 
 Дипломирани инжењер електротехнике 
 
1999. Техничка школа „Раде Металац“ Лесковац 
 Електротехничар енергетике 
 
 
Радно искуство 
 

07.09.2018. -  ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 
 Директор 
 Представљање и заступање предузећа, организовање, 

руковођење и обављање осталих послова прописаних 
законом, Одлуком о оснивању и Статутом предузећа 
 

20.04.2018. - 07.09.2018. ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 
 ВД Директор 
 Представљање и заступање предузећа, организовање, 

руковођење и обављање осталих послова прописаних 
законом, Одлуком о оснивању и Статутом предузећа 
 

17.12.2016. - 20.04.2018. ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 
 Технички директор 
 Руковођење и организовање рада у сектору за изградњу 
 
27.11.2012. - 17.12.2016. ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац“ 
 Технички директор 
 Руковођење и организовање рада у сектору за изградњу 

 
01.04.2009. - 27.11.2012. ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац“ 
 Сарадник за електричне инсталације 
 Стручни надзор над извођењем радова везаних за изградњу и 

одржавање електроинсталација и уличног осветљења. Израда 
пројектне документације. 
 

15.05.2008. - 01.04.2009. ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац“ 
 Волонтер - сарадник за електричне инсталације 
 Сарадник на изради пројектне документације 



 
 
Лиценце, стручни испити, курсеви 
 

2014. Инжењерска комора Србије 
 Лиценца одговорног извођачарадова електроенергетских 

инсталација ниског и средњег напона (450) 
 

2011. Инжењерска комора Србије 
 Лиценца одговорног пројектанта електроенергетских 

инсталација ниског и средњег напона (350) 
  
2010. Министарство животне средине и просторног планирања 
 Стручни испит за дипломираног инжењера електротехнике 

 
2015. Кнауф академија 
 Енергетска ефикасност, звучна заштита, заштита од пожара 
 
2011. Електро – контрол  д.о.о. 
 Пренапонска заштита на стамбеним и индустријским 

објектима 
 
 

Професионална чланства 
 

 Инжењерска комора Србије 
Српско друштво за осветљење 
Савез за имовину и урбанизам при НАЛЕД - у 

 
 
Остало 
 

 
Страни језик: 

 
Руски језик, енглески језик 

Рад на рачунару: Windows, Microsoft Office, Internet, АutoCAD 
Вештине: Могућност сагледавања ситуација и проналажења најбољег 

решења у пословним захтевима 
Тимски рад 
Искуство у вођењу пројеката и тимова 
Посвећеност 
Руковођење 

Возачка дозвола: B категорија 
  
 


