Ружа Пенезић, рођена 03.10.1968.г.
Завршила Архитектонски факултет универзитета у Београду и стекла звање дипломирани инжењер
архитектуре.
Запослена у ЈП Дирекција за изградњу од 01.07.1996.г као самостални урбаниста 1.
Након стицања лиценце одговорног урбанисте од стране Инжењерске коморе 2003.г ради као водећи
урбаниста у Одељењу просторног и урбанистичког планирања ЈП ”Дирекција за изградњу” Ужице
(од 25.02.2004.г.)
У периоду од 31.05.2009. ради на пословима Шефа одсека за планирање и развој при Градској управи
за урбанизам.
Руководилац одељења просторног и урбанистичког планирања од 31.12.2012.г у ЈП ''Дирекција за
изградњу''.
На пословима Координатора за урбанизам и развој ради од 01.12.2016.г у ЈП ''Ужице развој''.
Поседује лиценце одговорног урбанисте,одговорног пројектанта и одговорног извођача радова издате
од стране Инжењерске коморе Србије.
Као члан синтезног тима радила на изради два најважнија стратешка документа за Град Ужице
Генерални урбанистички план и Просторни план града Ужица.
Као члан тима ЈП ''Дирекција за изградњу'' освојила на Међународном салону Урбанизма у Лесковцу
08.11.2012. III (трећу награду) за Генерални урбанистички план града Ужица.
Као члан тима испред Градске управе за урбанизам у сарадњи са GIZ/AMBERO-ICON, I (прву) награду
за Стратегију интегралног развоја централне градске зоне Ужица.
Као члан тима ЈП“Дирекција за изградњу“ освојила на Међународном салону Урбанизма у Нишу
08.11.2013. III (трећу награду) у категорији Планова детаљне регулације за рад План детаљне
регулације Омладинске улице у Ужицу.
Као члан радног тима учествовала у изради ’’Стратегије интегралног развоја централне градске зоне’’
у сарадњи са GIZ/AMBERO-ICON у оквиру пројекта Унапређења управљања земљиштем на нивоу
локалних самоуправа уз техничку помоћ Немачке фирме COMPLAN, након чега је водила промоцију
овог документа на научно-стручним скуповима у земљи.
Истовремено са тим пројектом радила на реализацији пројекта Урбане комасације такође у сарадњи
са GIZ/AMBERO-ICON и била активни члан радне групе испред локалних самоурава у Србији на
доношењу Уредбе о Урбаној комасацији.
Током рада у Градској управи за урбанизам била члан тима за израду Стамбене стратегије града
Ужица као Стратегије људских ресурса.
Била члан управног одбора ЈП Дирекција за изградњу у периоду 2008.г до преласка у Градску управу
за урбанизам.
У протеклом периоду била Члан Комисије за планове општине Пријепоље, а тренутно Члан Комисије
за планове општина Прибој и Чајетина испред Министарства саобраћаја и урбанизма.

