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Б И О Г Р А Ф И Ј А 
 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ Име и презиме: ЖЕЉКО ПЛАВШИЋ 

Датум рођења: 22.11.1978. 

Телефон: 066/33-57-23 

E-mail: zeljko.plavsic@komunalacbecej.rs 

   

РАДНО ИСКУСТВО 

 VI 2017. --  

Јавно предузеће „Комуналац“ Бечеј: Директор предузећа; 

Кратак опис послова: Руковођење радом предузећа које управља са 8 (осам) поверених 
комуналних делатности (управљање гробљима и погребне услуге, управљање јавним 
паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање улица и 
путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина 
и зоохигијена са регистрованим прихватилиштем за псе) и 2 (два) природна добра (Парк природе 
„Стара Тиса код Бисерног острва“ и „Дрворед храстова код Б. П. Села“) све у складу са Законом 
и Статутом предузећа. Организација, руковођење и пословање предузећа као и координација 
рада свих сектора унутар истог. Самостално доношење одлука у складу са Законом и Статутом, 
заступање и представљање предузећа и његов законит рад. 

 

 X 2016. VI 2017.  

Јавно предузеће „Комуналац“ Бечеј: Вршилац дужности директора предузећа; 

Кратак опис послова: Руковођење радом предузећа које управља са 8 (осам) поверених 
комуналних делатности (управљање гробљима и погребне услуге, управљање јавним 
паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање улица и 
путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина 
и зоохигијена са регистрованим прихватилиштем за псе) и 2 (два) природна добра (Парк природе 
„Стара Тиса код Бисерног острва“ и „Дрворед храстова код Б. П. Села“) све у складу са Законом 
и Статутом предузећа. Организација, руковођење и пословање предузећа као и координација 
рада свих сектора унутар истог. Самостално доношење одлука у складу са Законом и Статутом, 
заступање и представљање предузећа и његов законит рад. 
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 IV 2014. X 2016.  

Општинска управа Бечеј: Начелник одељења за привреду и развој и особа којој су 
поверени послови енергетике; 

Кратак опис послова: Најсложенији послови из делокруга рада Одељења кроз креирање 
стратегије одрживог развоја општине Бечеј и праћења њене реализације, праћење конкурса и 
програма за доделу средстава, праћење реализације инвестиција, представљање потенцијала 
општине и сарадња са привредним сектором; Прикупљање и анализирање података о начину и 
степену потрошње енергије у јавним установама и спровођење мера на рационализацији истих 
кроз усвојене програме приоритета. 

 

 IX 2012. IV 2014.  

Општина Бечеј: Помоћник председника општине за инфраструктуру и јавна предузећа; 

Кратак опис послова: Свакодневно праћење рада свих јавних предузећа и комуникација између 
органа општине Бечеј и јавних предузећа са циљем заштите општег интереса оснивача. 

 

 II 2012. IX 2012.  

ALMEX doo: Инжењер техничке подршке и продаје; 

Кратак опис послова: У области примене пољопривредне механизације у пракси на пољу 
одржавања истих у експлоатацији, био сам задужен за добру комуникацију са корисницима 
нарочито након пуштања у рад опреме; У постојећој комуникацији са корисницима понуда за 
заменом опреме кроз адекватне савете и одабир нове опреме је такође била обавеза. 

 

 IX 2011. II 2012.  

Sonirex doo: Инжењер техничке подршке и продаје; 

Кратак опис послова: На пољу одржавања опреме у свим гранама индустрије као искусан 
инжењер на пољу одржавања техничких система био сам задужен за подршку дијагностици 
проблема експлоатације лежајева у раду водећих светских произвођача, саветовање са 
корисницима опреме и адекватну и превентивну замену новом. 

 

 IV 2006. IX 2011.  

„BB MINAQUA“ doo: Руководилац службе машинског одржавања; 

Кратак опис послова: Праћење рада опреме у целој фабрици, превентивно и планско одржавање 
исте. Учешће у припреми инвестиционог одржавања и инвестирања у нове погоне и технологије. 
Комуникација са свим добављачима опреме у земљи и иностранству. Инсталација нове опреме и 
пуштање у рад исте. Сарадња са другим секторима у фабрици у циљу синхронизације 
производње, складиштења, продаје и транспорта робе. 
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 VII 2005. VI 2006.  

Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду: Сарадник у настави на Катедри за 
метрологију, квалитет, приборе, алате и еколошко – инжењерске аспекте Одсека за производно 
машинство; 

Опис послова: Припрема материјала за научне скупове и пројекте и сарадник у наставним 
активностима код студената првих година. Објављен један научни рад (Зеница, БИХ, IV 2006.). 

ИМЕНОВАЊА 

 X 2016. IX 2018.  

Основна школа „Здравко Гложански“ Бечеј: Председник школског одбора; 

Заједно са члановима одбора управљао школском установом у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и општим актима установе као председник органа управљања. 

 

 XI 2013. XI 2016.  

„Потисје-Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј: Представник општине Бечеј у скупштини 
друштва; 

Заступао интересе већинског власника капитала друштва у скупштини друштва у складу са 
Законом о привредним друштвима и Одлуком о оснивању друштва за пружање комуналних услуга 
„Потисје“ доо Бечеј. 

 

 VIII 2012. II 2018.  

„Линк – ФТО“ доо Бечеј: Овлашћен представник општине Бечеј у скупштини друштва; 

Заступао интересе већинског власника капитала друштва у скупштини друштва у складу са 
Законом о привредним друштвима и Уговором о оснивању привредног друштва. 

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 X 2014. IX 2018  

Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду: Специјалиста за енергетску 
ефиксности у зградарству, Одбранио специјалистички академски рад на тему „Енергетска 
ефикасност у паметним кућама“, са просечном оценом 9,08 током студија (60 ЕСПБ). 

 

 IX 2016  

Министарство рударства и енергетике и Машински факултет Универзитета у Београду: 
Завршена обука за енергетске менаџере за стицање теоријских и практичних знања 
из области општинске енергетике (Лиценцирани Енергетски менаџер за област општинске 
енергетике); 

Статус: Полагање стручног испита за Енергетског менаџера и стицање лиценце Министарства 
рударства и енергетике у складу са динамиком и терминима за полагање. 
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 IX 2014. X 2014.  

Инжењерска комора Србије: Завршена обука из области енергетске ефикасности зграда 
(Лиценцирани инжењер енергетске ефикасности у зградарству, лиценца 381); 

Статус: Полагање посебног дела стручног испита у складу са динамиком и терминима за 
полагање. 

 

 X 2002. VII 2005.  

Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду: Дипломирани машински инжењер, 
дипломирао на Одсеку за производно машинство, Смеру флексибилне технологије системи и 
рачунаром интегрисана производња, са просечном оценом 8,18 током студија (304 ЕСПБ); 

 

 X 1997.  V 2002.  

Виша техничка школа Универзитета у Новом Саду: Машински инжењер, дипломирао на смеру 
за Одржавање техничких система, са просечном оценом 6,84 током студија; 

 

 

 

 

НАГРАДЕ, 
ЕДУКАЦИЈЕ И 
ТРЕНИНЗИ 

• III 2017.; Успешно завршен Intermediate (B1) курс енглеског језика са 
оценом А (excellent) и стечен сертификат у организацији „Speak Easy“ 
центра за стране језике; 

• V 2016.; Успешно завршена стручна обука „Прописана енергетска 
ефикасност у јавним набавкама“ у организацији „Central European 
Development Forum” (CEDEF-а); 

• XI 2015.; Учешће на међународној конференцији о Сигурној и одрживој 
електроенергетској инфраструктури Европске уније у будућности 
(Europe's Future Secure & Sustainable Electricity Infrastructure), „Radisson 
Blue Royal“ хотел у Бриселу. 

• IV 2015.; Успешно завршена радионица на тему Обновљивих извора 
енергије у функцији заштите животне средине (Renewable energy 
sources in function of environmental protection) у организацији TAIEX – 
European Commission; 

• III 2015.; Успешно завршена радионица Савремени приступи 
геотермалнолној енергији на територији Републике Србије (Serbia – 
country of geothermal energy – Workshop on modern geothermal 
approaches); у организацији Рударско-геолошког факултета 
Универзитета у Београду, GTN геолошког института и KFW deg 
инвестиционе компаније из Немачке; 

• II 2015.; Успешно завршена обука за Консултанта енергетске 
ефикасности у зградарству за представнике локалних самоуправа у 
оквиру кампање „Training Energy“, у организацији GIZ EE (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit); 

• VII 2014.; Положен државни стручни испит за рад у државним 
органима; 

• VII 2012.; Успешно завршена два курса у Немачкој на примени нових 
радних машина у пољу. 



Жељко Плавшић 2018 

 

CURRICULUM VITAE 5 
 

• I 2005.; Изузетна награда Ректора Универзитета у Новом Саду за 
постигнут успех у школској 2003/2004 години, са просеком 10 (десет); 

• XI 2004.; Успешно завршена два курса у организацији Факултета 
техничких наука у програмском пакету Pro Engineer (Basic course & 3D 
Modeling); 
 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ Енглески, читање и писање. 

ВОЗАЧКА 
ДОЗВОЛА 

„AM,B1,B,BE,F и М“ категорије 

БРАЧНИ СТАТУС Ожењен, отац двоје деце. 

 

________________ 


