Радна биографија
Гордана Недељковић дипл.инж.арх.

Рођена је у Ћуприји 19.04.1960.год. Основну школу и Гимназију завршила је у Београду.
Архитектонски факултет завршила је 1985.год такође у Београду и стекла звање
дипломираног инжењера архитектуре. Од 1985.год живи и ради у Крушевцу.
Запослена је у Дирекцији за урбанизам и изградњу, (тадашњи Завод за урбанизам и
изградњу) од 01.02.1986. год, и после положеног стручног испита 1989.год распоређена на
пословима планера пројектанта.
У периоду од 1997.год до 2000.год распоређена је на место руководиоца одељења за
урбанизам и пројектовање.
Од 2002 до 2005 на место шефа одељења или сектора за урбанизам и пројектовање. У
истом периоду била члан Управног одбора Дирекције за урбанизам и изградњу.
Од 2005 до 2008 ради као помоћник директора за планирање, пројектовање и надзор.
Од 2008 год до данас ради на пословима одговорног планера пројектанта.
остале активности
Члан је Удружења урбаниста Србије од 1990 год. Оснивањем Инжењерске коморе Србије
2003.год. добитник је нулте лиценце из области урбанизма и пројектовања, тако да
поседује лиценцу за одговорног урбанисту и лиценцу за одговорног пројектанта.
У периоду од 2003 до 2006 била је члан Извршног одбора матичне секције урбаниста
Инжењерске коморе Србије.У том периоду (2005) постаје члан Комисије за полагање
стручног испита за одговорног урбанисту, а 2006 је председник исте Комисије.
Била је члан Комисије за планове испред Удружења урбаниста Србије у периоду од 1997.
до 2003.год. у Варварину и Ћићевцу. Од 2003. год до данас је члан Комисије за планове
испред Министарства урбанизма и грађевина Републике Србије у градовима: Житорађе
(2003-2004), Ћићевац (2003-2005 и 2007 -2010), Варварин (2003 и даље), Чачак (20032005), Блаце (2003 и даље), Ивањица- Златибор (2013 и даље) и Крушевцу (2003-2008). У
периоду од 2003-2005 у Крушевцу је била председник Комисије за планове, као и у
Варварину, Блацу и Чачку где је у једном периоду била председник или заменик
председника. Учествовала је на конкурсу 2006 год за Трг костурница као члан тима и
добитник је откупа. На Урбо салону и Бјељини 2008, год добитник је прве награде у
категорији урбанистичких конкурса за исти Трг костурница.
Удата, мајка две ћерке.

