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Нов 2021 – Oкт 2022
Београд

Супервизор транспорта и логистике

Invej






Феб 2021 – Нов 2021
Београд

Анализа, контрола унапређење екстерног транспорта
Праћење, анализа и контрола за флоту од око 450 возила у процесима:
одржавања, закупа возила, осигурања и поправке возила
Планирање, праћење и анализа трошкова флоте
План набавке возила
Оптимизација и прилагођавање процеса из домена надлежности уз
смањивање трошкова.

Менаџер транспорта

Frikom










Планирање, организација, контрола и анализа примарног транспорта
Организација, праћење и администарација за флоту од око 380 возила
у процесима: одржавања, закупа возила, осигурања, регистрације,
пријаве штета и поправке возила
Планирање, праћење и анализа трошкова флоте
Креирање буџета за целу флоту
План набавке возила
Праћење и имплементација законом дефинисаних прописа из области
транспорта и саобраћаја
Оптимизација и прилагођавање процеса из домена надлежности уз
смањивање трошкова
Организација и евалуација рада запослених у Служби транспорта.

Јун 2020 – Феб 2021

Консултант

Београд

Frikom, Сектор Транспорта


2018 – Maj 2020
Београд

Анализа постојећег стања, оптимизација процеса у систему одржавања
возила, побољшање процеса извештавања.

Директор сектора логистике
GovTax представништво Београд у пројекту “Систем електронских
локатора“, за Министарство финансија, Управа царина
 Организација логистичких активности при производњи и развоју
система електронских локатора
 Кључна особа у имплементацији система електронских локатора
 Логистичке активности у одржавању система електронских локатора
 Тренинг и едукација царинских службеника
 Организација и контрола рада запослених.

2016 - 2018
Панчево

Директор сектора комерцијалних послова
ЈКП ХИГИЈЕНА Панчево








Креирање и контрола процеса јавних набавки
Контрола реализације јавних набавки
Креирање буџета
Креирање финансијског плана и контрола прихода
Планирање и праћење залиха
Истраживање тржишта
Организација и контрола рада запослених.

2013 – 2015
Београд

Заменик директора набавке
СП “Ласта” а.д.






2009 – 2013
Београд

Руководилац службе за увоз и извоз
СП “Ласта” а.д.






2004 – 2009
Београд

Београд

Развој и имплементација апликације за набавку – описано у
одељку Пројекти
Развој система шифрирања артикала – описано у одељку
Пројекти;
Активности везане за увоз и извоз аутобуса, резервних делова и
остале робе
Сарадња са банкама (финансирање и гаранције)
Непосредна сарадња са страним партнерима укључујући и
службена путовања.

Референт увоза и извоза
СП “Ласта” а.д.





1997 – 2003

Организација и контрола процеса набавке
Уговарање и одржавање партнерског односа са добављачима
Планирање и праћење залиха
Истраживање тржишта
Организација и контрола рада запослених.

Поручивање робе из иностранства
Царињење робе и организација испоруке
Хомологација
Директна сарадња са компанијама или генералним заступницима
(Iveco, Mercedes, VDL Group, SOR, Valvoline, ZF, VOITH, VABCO,
KNORR, итд.)

Власник и менаџер
Продавница ексклузивних италијанских ципела

Образовање
2004

Београд

Дипломирао на Саобраћајном факултету Универзитета
у Београду, смер Логистика
Мастер инжењер саобраћаја

Пројекти


Пројектни Менаџер, Пројекат “Израда шифарског система у ЈКП Градска чистоћа”,
Развој и имплементација шифарског система за робно материјално пословање са преко 30.000
артикала.

Пројектни Менаџер, Пројекат "Развој и имплементација модула набавке"
У сагласности са специфичним потребама компаније развијено је и имплементирано “custom
made” софтверско решење које прати целокупан процес набавке.
 Пројектни Менаџер у пројекту. "Обрада и управљање артиклима – Master Data
Management”. Пројекат је извршен због потребе уређења 26.000 артикала.
 Сертификат интерног оцењивача за ISO 9001:2008, приликом сертификације СП ”Ласта” a.д.


Истраживања и публикације


Предавач на интернационалној научној конференцији “LOGIC” – First international conference 2013 in Belgrade на тему “Употреба специјализованих софтверских решења у процесу набавке”.

Вештине
Способан за тимски као и за индивидуални рад

Посвећен послу

Добар у комуникацији са подређенима и надређенима

Амбициозан

Способан да ради под притиском
Комуникативан са смислом за хумор

Одличне организационе способности
MS office – напредни корисник

Језици

Српски

Енглески
Немачки

Референце

По захтеву

●

Руски

Чешки

●

