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Година рођења

1962.

Назив последње завршене
школе

Факултет техничких наука
доктор техничких наука

Стечено стручно/научно/
/академско звање

Објављени радови

Детаљнији опис:
Дипломске студије: Факултет техничких наука, смер
мерна и рачунарска техника: 1982-1987. г. просечна оцена
8,04.
Последипломске студије: Факултет техничких наука,
смер Телекомуникације:1992-1996. г. просечна оцена 9,62.
Докторске студије: 05.02.2013. г. одбрањена докторска
дисертација на Факултету техничких наука у Новом Саду
под називом: „Моделирање и имплементација убрзаног
развоја електронске управе”.

Списак од 67 научних радова (на дан
22.01.2016.) објављен је у Картону научног
радника на интернет презенацији Покрајинског
секретаријата за науку и технолошки развој:
http://knr.uns.ac.rs/imenikSvi.xhtml

01.06.1988 - 01.06.2004. Електропривреда
Србије: Главни инжењер за телекомуникације
Послови:
управљање
електроенерегетским
системом,
пројектовање, припрема техничке спецификације, набавка,
пуштање у рад, надзор, консултације, одржавање и развој
рачунарске, комуникационе опреме, као и SCADA система.
Пројекти:
• Third power transmission project Energy Management
System for Union of Yugoslav Electric Power Industry –
Tender Document No 7 i Tender Document No 6 –
Telecommunication system
• Realization of management compedium for the Dispatch
Center N. Sad.

01.06.2004.-30.12.2005. ЕПС–ЈП „Панонске
електране”: Помоћник директора за квалитет и
информациони систем
Радна биографија

Послови: увођење апликација за енергетску ефикасност,
материјално-финансијско-погонско
пословање,
систем
квалитета ISO 9000:2005, рачунарског система за
евиденцију радног времена, видео надзор, модернизацију
система управљања у ТЕТО Нови Сад, одржавање
рачунара, комуникационе опреме, оперативних система,
апликација и Oracle базе података.

Од 30.12.2005. Аутономна покрајина Војводина,
Управа за заједничке послове покрајинских
органа: помоћник директора у Сектору за
информационе технологије
Послови: реализација Стартегије еУправе покрајинских
као
и
органа,
увођење
програма
еВојводина,
информатичка
подршка
у
покрајинским
органима
(рачунарски системи, комуникације, телекомуникације,
системски и апликативни софтвер, систем за електронско
гласање, видео надзор, ECDL обука).

Додатне квалификације

• 1991. стручни испит
• 2003.
лиценца
353
за
пројектовање
телекомуникационих мрежа и система.
• Стални рецензент у стручним часописима.
• 2002. специјализација на увођењу оптичких
телекомуникационих
система
године
у
Manitoba Hydro – Канада.
• Од 2013. године,
члан Управног одобора
Друштва
за
Информатику
Србије
(добровољно,
невладино,
непрофитно,
стручно удружење)
• Од 2013. године,
предавач струковних
студија за ужу стручну, односно научну
област примењене рачунарске науке и
информатике, на Факултету техничких наука
у Новом Саду. Предавања и вежбе из два
предмета:
1. Методологије и системи за управљање ИТ
ресурсима
2. Технологије и системи еУправе

• Од 2015. године, рецензент - оцењивач
центра ENIC/NARIC Србија при Министарству
просвете, науке и технолошког развоја за
потребе
професионалног
признавања
високошколских
исправа
(на
предлог
Конференције универзитетā Србије - КОНУС)
Познавање страног језика

енглески

Брачно стање

ожењен

Деца

двоје деце

