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КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 
 
2001  Државни стручни испит за Против-пожарну заштиту за ВСС 
 
2003 Инжењерска Комора Србије 
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2013  ИКС – лиценца одговорног инжењера енергетске ефикасности 
 
 
ПОЈЕДИНОСТИ ИЗ КАРИЈЕРЕ 
 
1996   Суоснивач и водећи пројектант архитектуре 
  ПОРТАЛ д.о.о., Нови Сад,  

Србија 
 

2004  Директор и одговорни пројектант архитектуре и урбанизма 
  СТУДИО ПОРТАЛ, Нови Сад,  

Србија 
 

1999-2003 Спољни сарадник - асистент и предавач, Универзитет у Новом Саду, Одсек за 
Архитектуру, предмети: елементи и склопови зграда и архитектонске конструкције 1 

 (поред општег и предавач посебног  дела – савремени материјали и конструкције) 
 
2006-2010     Предавања о примени обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности у 

архитектури на ФТН-у департман архитектуре и МАСТЕР ЦЕНТАР новосадског 
сајма у сарадњи са Привредном комором АП Војводине   

  
2011     Предавање о примени ЕЕ - енергетске ефикасности и ОИЕ - обновљиви извори 

енергије - геотермална енергија са геосондама и топлотним пумпама и соларни 
колектори за припрему ТПВ на пројекту  

  традиционалне војвођанске куће (инвеститор: Аутономна покрајина    
  Војводина - покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и    
  градитељство) у организацији и сарадњи са Немачко - Аустријском    
  фирмом "REHAU" - Србија" на конгресу у хотелу "Holliday Inn" у    
  Београду под називом "REHAU SHOWT RACK", 
  у Шиду у организацији Општине Шид и ЈП "Завод за УРБАНИЗАМ      
  ШИД";  
 
 
 
 



ЧЛАНСТВО У ПРОФЕСИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА 
 
1997-   Удружење архитеката Србије 
 
2004- Друштво архитеката Новог Сада 

 
2006 Члан комисије за доделу годишње награде архитектуре Р. Србије 
 
2007 Члан комисије за годишњу награду архитектуре града Новог Сада 
 
2008  Члан управног одбора друштво архитеката Новог Сада  
 
2009-2011 АП Војводина - Покрајински секретаријат за енергетику и минералне       сировине - 

Савет за геотермалну енергију и соларну енергију  
 
2011-  Члан комисије за ауторска права "DaNS"-а (Друштво архитеката Новог   
  Сада) 
 
2012-2014 Председник комисије за планове Града Новог Сада 
 
2012-2014 Члан Скупштинског Савета за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада 
 
2012-  Председник РО ИКС за пројектанте – секција за архитекте 
 
2014-  Председник Друштва архитеката Новог Сада 
 
 
ПРОЈЕКТИ 
 
1997              Спољни сарадник на урбанистичком пројекту за део уз ауто пут Е-75 на прилазу 

Новом Саду; 
 
1999              Пројектант сарадник и Главни надзор на надоградњи ФТН-а -   Архитектура; 
 
2000  Zeppelin, брод на Дунаву (ауто салон Toyota са рестораном), Нови Сад; 
 
2001               Урбанистички пројекат за уређење центра Апатина (ФТН – Одсек архитектура); 
 
2002               Урбанистички пројекат за уређење центра Куле (ФТН – Одсек архитектура); 
 
2004 Bel Car ауто салон са ауто сервисом, Citroen, Нови Сад; 
 
2004              Речна јахта "МАША" 15м', Нови Сад; 
 
2005 Годишња награда за најбољи изведени архитектонски објекат Bel Car ауто 

салон са ауто сервисом, Citroen, Нови Сад; 
 
2005  Maxton (ШОП-ШОП),гаража са тржним центром, Нови Сад; 
 
2007              "ЕНЕРГОТЕХНИКА - ЈУЖНА БАЧКА",Нови Сад (примена ОИЕ - обновљиви извори 

енергије - геотермална енергија са геосондама и топлотним пумпама); 
 
2009 Студија изводљивости за Манастир Гориоч (КиМ), (примена ОИЕ - обновљиви 

извори енергије - геотермална енергија са геосондама и топлотним пумпама, 
соларни колектори за припрему ТПВ и фотоволтаик панели за добијање електричне 
енергије); 

 



 
2009               Састављање апликације за европске фондове (AIR и KEP) за енергетски независне 

општине у АП Војводини у сарадњи са Извршним Већем АП Војводине, 
Секретаријата за енергетику и минералне сировине АП Војводине и Републике 
Србије (одобрена апликација од стране AIR-а за Општину Темерин, МЗ Сириг- 
Основна школа "Данило Зеленовић" и дечији вртић "Вељко Влаховић"); 

 
2010 Студија изводљивости за фабрику акумулатора “АБС Минел” Рипањ (Београд), 

примена ОИЕ - обновљиви извори енергије - геотермална енергија са геосондама и 
топлотним пумпама, соларни колектори за припрему ТПВ и фотоволтаик панели за 
добијање електричне енергије); 

 
  
1993 - 2010   ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ И НАДЗОР - стамбено пословни објекти, породичне куће, 

индустријски објекти, спортски објекти, угоститељски објекти, ентеријери станова и 
пословних објеката, реконструкције објеката (спољни сарадник Завода за заштиту 
споменика културе, Нови Сад), станице за точење аутомобилског горива и ТНГ, 
Елаборати и главни пројекти заштите од пожара за: Maxton (ШОП-ШОП),гаража 
са тржним центром, Нови Сад, SPA и VELNES центар у Апатину, БС "Lugonja petrol" 
у Новом Саду, Тунели на међународном ауто-путу Е-80 Ниш - Димитровград 
(Пржојно и Прогон) и др.; 

 
   2011            Главни архитектонско-грађевински пројекат традиционалне војвођанске куће уз 

примену ЕЕ - енергетске ефикасности и ОИЕ - обновљиви извори енергије - 
геотермална енергија са геосондама и топлотним пумпама и соларни колектори за 
припрему ТПВ и главни пројекат заштите од пожара за исти објекат (инвеститор: 
Аутономна покрајина Војводина - покрајински секретаријат за архитектуру, 
урбанизам и градитељство); 

     
   2011            Главни архитектонско-грађевински пројекат спортског и туристичког комплекса 

"Aqua Park"-а у Бачком Петровцу и вршење стручног надзора над изградњом 
објеката; 

 
   2011            Главни архитектонско-грађевински пројекат - повећање енергетске    
  ефикасности и примена ОИЕ (енергија тла и сунца) на постојећем    
  објекту ПУ  "Вељко Влаховић" - дечији вртић у Сиригу и главни    
  пројекат заштите од пожара (инвеститрор - Општина темерин и Фонд   
  за капитална улагања АП Војводине); 
 
   2011  Идејни пројекат реконструкције стакленика са повећањем ЕЕ    
  (енергатске ефикасности) и применом ОИЕ (обновљивих изора    
  енергије) за факултет биологије Универзитета у Новом Саду; 
 
   2012            Главни архитектонско-грађевински пројекат - когенерацијско постројење на био 

отпад и стајњак у Бачу у сарадњи са Словачком фирмом "FINFEST" s.r.o. Banska 
Bystrica и урбанистички пројекат за комплекс постројења у сарадњи са ЈП 
"УРБАНИЗАМ ШИД"; 

 
2012-13 Главни архитектонско-грађевински пројекат реконструкције и повећања ЕЕ за 

објекат „GRAND HOTEL NIŠ“ у Нишу, Вожда Карађорђа 12; 
 

 
   НАПОМЕНА: Ово је извод значајнијих пројеката у професионалном раду.  


