Радна биографија
Лични подаци

Бранислав Д. Поповић, дипл.инж.арх.
011/2041-313
branislav.popovic@beoland.com

Датум рођења
Држављанство

01.02.1964.год.
Српско

Радно искуство
од 01.07.2014. год. и даље

Дирекцијa за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
Београд
Именовано лице од стране Скупштине града Београда
Директор

од 01.03.2006. год.
до 27.06.2014. год.

Биро Урбо Про ПР Бранислав Поповић, Београд
Предузетничка делатност на пословима консалтинга, израде урбанистичке и
техничке документације

од 01.06.2008. год.
до 30.06.2014. год.

Предузеће „ПФБ“ д.о.о. Београд
Сарадник за урбанизам

од 01.04.2008. год.
до 31.05.2008. год.

Предузеће за менаџмент и консалтинг „ПФЗ“, Београд
Сарадник за урбанизам

од 01.04.2006. год.
до 31.03.2008. год.

Скупштина општине Палилула, Београд
Самостални извршилац за обављање послова планирања и урбанизма

од 01.02.2001. год.
до 31.03.2006. год.

ЈКП „Паркинг сервис“, Београд
Директор Сектора за развој, изградњу и одржавање објеката

од 14.10.2000. год.
до 31.01.2001. год.

ЈУП „Урбанистички завод Београда“, Београд
Начелник

од 01.05.1995. год.
до 13.10.2000. год.

Град Београд-Градска управа, Београд
Секретаријат за урбанизам
Секретар
(09.03.1998. год.-13.10.2000. год.);

Секретаријат за имовинско-правне и грађевинске послове
Секретар
(21.10.1997.год. - 08.03.1998. год.);

Урбанистички завод Београда - Сектор за регулационо-урбанистичко
планирање и уређење простора - Одељење за Врачар, Вождовац, Сопот и
Младеновац
Начелник
(01.07.1996.год.-20.10.1997.год.);

Урбанистички завод Београда - Сектор за регулационо-урбанистичко
планирање и уређење простора - Одељење за Н.Београд и Земун
Урбаниста-планер
(01.05.1995.год.-30.06.1996.год.)
од 11.03.1991. год.
до 30.04.1995. год.

ДП „План“ Београд
Aрхитекта и урбаниста

Страна 1 / 2

Радна биографија

Члан надзорног одбора
од 15.12.2008. год.
до 09.11.2012. год.

Урбанистички завод Београда, ЈУП

од 16.01.2012. год.
до 30.05.2013. год.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП.

Члан управног одбора
од 1999. год.
до 2000. год.

ЈКП "Погребне услуге"

од 2000. год.
до 2004. год.

ЈКП "Градске пијаце"

Образовање
Дипломирани инжењер архитектуре
Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Матерњи и страни
језици
Матерњи језик
Други језици

Српски
Енглески

Додатне информације
Сходно образовању и великом радном искуству, стекао могућност сагледавања
ситуација и проналажења најбољег могућег решења у пословним захтевима, не
само из уско стручне перспективе, већ и са ширег аспекта организације и рада у
јавном сектору. Радио на реализацији више интердисциплинарних пројеката из
области урбанизма, пројектовања и извођења.
Ожењен, отац два сина

Страна 2 / 2

