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Радно искуство година 

  ЈКП „Радник“, Сивац 

Директор                                  2007-2010. 

Делатности предузећа: 

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

- уређивање и одржавање пијаца и пијачне активности 

- погребне и пратеће активности 

- уређење и одржавање паркова , зелених и рекреационих 

површина 

- сакупљање отпада и одржавање чистоће 

 
Резултати: 

 губици у водоводној мрежи смањени на мање од 15% 

 рекламације смањене за 80% 

 наплата у периоду 2007-2010 је била преко 

100% (наплаћивана су и ранија потраживања) 

 

 Општина Кула 

Помоћник председника општине за  комуналну 

Област                                         2010-2012. 

- сарадња са јавним предузећима и месним заједницама 

- покретање пројеката за локални развој у комуналној 

области 

- анализа стања и предлагање решења проблема у 

комуналној области 
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 Агенција за развој општине Кула 

Директор                                  2012 – 2016. 

- промоција привредних и инвестиционих потенцијала 

општине Кула 

- комуникација са потенцијалним инвеститорима 

- сарадња са општинским институцијама удружењима и 

невладиним организацијама, 

- писање пројектних предлога за наведене 

- унапређење пољопривреде 

- израда стратешких планова 

 
 Канцеларија за локални економски развој 

Шеф канцеларије                    2016 – 2017. 

- промоција привредних и инвестиционих потенцијала 

општине Кула 

- комуникација са потенцијалним инвеститорима 

- сарадња са општинским институцијама удружењима и 

невладиним организацијама, 

- писање пројектних предлога за наведене 

- унапређење пољопривреде 

- израда стратешких планова 

- сарадња са фондовима 

 
Резултати: 

 Општина Кула је од 2013 до 2015 године била 

Сертификована као „Општина са повољним 

пословним окружењем“. Агенција тј. канцеларија је 

оцењена са 100%. Од 2016 општина ушла у 

регионални програм сертификовања BFC SEE. 

 У индустријској зони су од 2013. до данас парцеле 

купиле 4 компаније „Matteo IN”, “Seveplant”, “Sigma” и 

“Fiorano” – број планираних запослених у зони: мин - 

400, макс – 1000. 

 Поред наведених општина Кула је успешно 

испреговарала доласке у инд. зону компанија „ГЛМ“, “Pretty 

group” и “Delphi”. Све три компаније су због различитих 

проблема унутар компанија или утицаја трећих страна 

одустале од већ договорених 

инвестиција. 

 У оквиру VIP-ове конференције „Мисли глобално – 

привлачи локално“ у фебруару 2017. године општина 

Кула је  представљена  као  пример  добре  праксе. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допунске активности 

    Развојна агенција Војводине 
    Директор                               2017-  

 припрема предлога мера за бржи економски и 
привредни развој АП Војводине 

 припрема предлога мера за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја, 
као и политике у другим областима у складу са законом 

 промовише природне, економске и друге потенцијале 
АП Војводине 

 сарађује са државним органима и организацијама и 
носиоцима јавних овлашћења,покрајинским органима и 
органима локалне самоуправе ради обезбеђивања 
услова за унапређивање улагања, привредног и 
пољопривредног развоја и развоја у другим областима 

 пружа стручну помоћ улагачима приликом доношења 
одлуке о улагању, у одређеној области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Образовање: 

- Учесник “Open world” програма „Повољно пословно 

окружење: развој вештина за привлачење страних 

директних инвестиција 

- координатор испред општине Кула за сарадњу са НАЛЕД – 

ом 

- координатор испред општине Кула у пројекту Европске 

комисије и ЦЕСИД-а “Inclusion of civil society organizations in 

energy and climate policy making at local level” 2011 – 2012. 

- координатор за увођење „Система 48“ у рад општинске 

управе и јавних предузећа у општини Кула 

- координатор испред општине Кула за пројекат „Wireless 

паркови” 

- координатор испред општине Кула са сарадњу са ОЕБС-ом 

на пројекту „Дрога – грешка без поправног“ 

 
 
 

Рад на рачунару: 

Факултет за образовање дипломираних правника и 

дипломираних економиста –Универзитет УНИОН 

Дипломирани економиста 



 
 
 
 
 
 
 

Страни језици: 

MS Office 

Corel DRAW 

Photoshop 

Интернет 

 

 
Личне особине: 

Енглески - добро 

Руски - основно 

 - организационе способности 

- комуникативан 

- предузимљив 

- посвећен 



Комисије:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Остало: 

- члан тима за израду: 

Стратегије одрживог развоја општине Кула за период 2009 

– 2019. 

Акционог плана развоја општине Кула за период 2012 – 

2016. 

Ревизију стратегије одрживог развоја за период 2014 - 

2020. 

Плана управљања отпадом општине Кула 

- члан Радне групе за оснивање будућег јавног предузећа за 

прикупљање и пречишћавање отпадних вода Врбаса и 

Куле 

- члан Комисије за енергетску ефикасност општине Кула 

- Члан Савета за привреду општине Кула 

- Члан Савета за запошљавање општине Кула 

 - возачка дозвола Б категорије 

- одслужио војску Србије 

- положен државни испит 

 


