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Датум рођења: 09.4.1972. Ужице, Србија 

 
 

Образовање:  Саобраћајни факултетет у Београду 
Oдсек за друмски и градски саобраћај и транспорт 
VII/1 степен, еквивалентно Мастер инжењер саобраћаја 

 
Радно искуство:   
2000.-2001.  Професор групе саобраћајних предмета, Средња саобраћајна школа,  
2001.-2002.  ЈКП ГСП „Београд“ Инжењер у Служби за израду редова вожње 

- израда редова вожње за јавни линијски превоз путника у Београду 
2002.-2003.  Шеф службе за контролу возних исправа 

- руководилац службе са 400 запослених 
2003.-2004.  Извршни директор СП „Космај“ 

- саобраћајни погон са 190 возила у инвентару (одржавање и експлоатација 
) и 750 запослених 

2004.-2007.  Заменик извр. дир. СП „Нови Београд“ 
- саобраћајни погон са 230 возила у инвентару (одржавање и експлоатација 
) и 950 запослених 

2007.-2009. Извршни директор СП „Уговорени превоз и унутрашњи транспорт“ 
- саобраћајни погон са 160 возила – теретни и путнички програм, радне 
машине и др (одржавање и експлоатација) и 200 запослених, организација 
ванлинијског превоза, превоза особа са посебним потребамa 

2009.-2013.  Град Београд – Градска управа  
Секретаријат за инспекцијске послове 
Сектор за саобраћајни инспекцијске надзор –  Помоћник секретара 
- организација и спровођење инспекцијског надзора над јавним линијским 
и ванлинијским превозом путника, ауто – такси превоза, заштитом и 
одржавањем државних путева и улица  

2013.-2018. ЈКП ГСП „Београд“ Извршни директор за људске ресурсе  
- организација и спровођење послова из домена људских ресурса 

2018.-2022.  Координатор за техничке, финансијске и опште послове 
2022.   Извршни директор за људске ресурсе 
 
Оспособљеност:  

 Лиценца одговорног пројектанта за пројектовање у области саобраћаја 
 Сертификат за Национални и међународни путнички саобраћај 
 Сертификат о стеченом Средњем II нивоу знања Енглеског језика  
 Положен државни стручни испит за рад у органима државне управе 
 Положен стручни испит за дипл.инж.саобраћаја 

 
Знање страних језика: Енглески - Завршен средњи I и II ниво 
Рад на рачунару: Word, Excel, Power Point 
Брачни статус: Ожењен, отац троје деце 


