
 
 

 
 

 

Име и презиме Доц. Др Мирјана Лабан 

Фотографија 

 

Функција 
Помоћник секретара за заштиту и унапређење 
природних добара и биолошке разноврсности 

Web-презентација органа www.ekourb.vojvodina.gov.rs 

Е-mail адреса mirjana.laban@vojvodina.gov.rs 

Контакт на друштвеним мрежама  
(Facebook , Twitter , Instagram ,…) 

(није обавезан податак) 

Контакт подаци на послу: 

 Место  Нови Сад 

 Адреса Булевар Михајла Пупина 16. 

 Телефон 021/487- 

Година рођења 1965 

Назив последње завршене 
школе 

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких 
наука у Новом Саду 

Стечено стручно/научно/ 

/академско звање 
Доктор техничких наука 

Објављени радови  

Објавила преко 90 радова у иностраним и 
домаћим научним и стручним часописима и на 

конференцијама, подаци доступни у картону 
научних радника АПВ број 2124 
http://knr.uns.ac.rs/  

Радна биографија 

Од 2013. год. - Доцент, Факултет техничких 
наука, УНС  

Један од оснивача и аутора студијског програма 
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја 

и пожара (основне академске и мастер студије). 
Предаје више предмета на свим нивоима 
студија. Учествује у припреми и реализацији 

међународних и националних пројеката.  
2011. Факултет техничких наука УНС, стручни 

сарадник на пројекту. 
2008.-2010. Шеф пројектног бироа ГАРДИ д.о.о. 
Нови Сад 

2000-2008. Висока техничка школа струковних 
студија у Новом Саду, Координатор студија 

Заштите од пожара, предавач више предмета из 
области градитељства и заштите. 
1997- 2000. Градска управа Града Новог Сада, 

Секретаријат за комуналне послове, надзор рада 
градских предузећа.  

1994-1997. Моделар – инжењеринг Нови Сад, 

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/
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пројектовање, техничка припрема и руковођење 

извођењем радова.  
1992-1994. ГП Градал Нови Сад, послови 

техничке припреме и шефа градилишта. 

Додатне квалификације  

ЛИЦЕНЦЕ:  

2003. Лиценца Инжењерске коморе Србије бр. 
311 3699 03 одговорног пројектанта 
грађевинских конструкција објеката 

високоградње  
2003. Лиценца Инжењерске коморе Србије бр. 

411 1639 03 одговорног извођача грађевинских 
конструкција и грађевинско – занатских радова 
на објектима високоградње  

2000., 2010. Судски вештак за грађевинарство, 
Решење бр. 740-05-02389/2010-03 о упису у 

Регистар сталних вештака за област 
грађевинарства  
СТРУЧНИ ИСПИТИ:  

1996. Стручни испит прописан за дипломираног 
грађевинског инжењера  

2004. Стручни испит за раднике који раде на 
пословима заштите од пожара по програму 
стручног испита за раднике са ВСС – Уверење 

МУП РС бр. 152-3813/2004  
2007. Стручни испит за обављање послова 

безбедности и здравља на раду – Уверење 
Министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике бр. 152-02-00162/2007-01  

Познавање страног језика  Енглески језик 

Брачно стање  Удата 

Деца  Једно дете 

 


