
 
 

 
 

 

Име и презиме Бела Бодроги 

Фотографија 

 

Функција Заменик директора 

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

Е-mail адреса bela.bodrogi@vojvodina.gov.rs 

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

- 

Контакт подаци на послу: 

 Место  Нови Сад 

 Адреса Булевар Михајла Пупина 25 

 Телефон 021 4881752 

Година рођења 1958. 

Назив последње завршене 
школе 

Факулетет за менаџмент, Интернационални 

универзитет Брчко дистрикт БиХ; 
Виша техничка школа у Суботици 

Стечено стручно/научно/ 

/академско звање 

ВСС – Дипломирани менаџер пословног 

менаџмента 

Објављени радови  - 

Радна биографија 

 од 1981. до 2000. године сам радио у 

Хемијској индустрији „Зорка“, у току овог 
периода било ми је поверено и управљање и 

руковођење појединим погонима, а био сам и 
заменик директора и директор појединих 

друштава са ограниченом 

одговорношћу,директор сектора производних 
услуга и председник управног одбора“ Зорка 

Клотилд 1904“; 
 Одлуком Скупштине општине Суботица од 

26. септембра 2000. године именован сам за 
вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа „Суботичке пијаце“, а годину дана 

касније, након спроведеног конкурсног поступка 
именован сам за директора овог ЈКП; 

 послове директора ЈКП „Суботичке пијаце“ 
обављам од 2001. године до 07.септембра 

2013.године, а у овом периоду пијачна 

делатност у Суботици је оцењена као једна од 
најуспешнијих комуналних делатности како у 

граду, тако и у Србији:  На радном месту 
Стручног сарадника-саветника директора и 
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члана  надзорног одбора предузећа запослен у 

периоду од 08.септембра 2013 до 06.јула 2014 
године. 

 од 28. марта 2009. године обављао сам 
функцију председника Управног одбора 

Пословног удружења „Пијаце Србије“, а био сам 

члан Управног одбора ове асоцијације  од 2004. 
године. 

 Од 07.јула до 31. децембра 2014. године 
сам био запослен у Фонду за капитална Улагања 

АП Војводине на радном месту заменик 

директора. 
 Од 10.фебруара 2015.године запослен сам 

у Управи за капитална улагања , на радном 
месту заменик директора. Исти посао и тренутно 

обављам. 

Додатне квалификације  - 

Познавање страног језика  
Енглески језик 
Мађарски језик 

Брачно стање  ожењен 

Деца  двоје 

 


