
РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО 

 
 
 
 
Председник надзорног одбора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево: Петковић 
Трифун 
 
Година рођења: 1953 
 
Живи у Смедереву 
 
Образовање: Завршио Економски факултет у Београду 1978 године.  
 
Радно искуство: Од 1978 до 2010. године радио у ГХИ Балкан Сува река  на местима, 
финансијског директора, заменика директора и генералног директора овог предузећа.  
 
До пензионисања  био  је приватни предузетник.  
 
У току  задњих десет година био у Надзорним одборима, ЈКП Чистоћа Смедерево, 
Желвоз Смедерево  и Дирекција  за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште ЈП 
Смедерево.  
 
 
 

 

Члан Надзорног одбора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево мр. Милица 
Траиловић 
 

Рођена 1953 године. Живи у Смедереву 
 

Образовање: 
 
 

2003. Изабрана у звање истраживач - сарадник Универзитета у Београду Факултет 
Организационих Наука 

2002. Стекла академски назив Магистра техничких наука Универзитета у Београду 
на Факултету Организационих Наука (одбранивши магистарску тезу: Могућност 
утврђивања и смањивања утицаја металургије гвожђа и челика на животну 
средину. 

1997.  Дипломирала  на  Факултету  Организационих  Наука  (смер  Производни 
менаџмент) 
1990. Дипломирала на Вишој Техничкој школи (Машински смер) 
1972. Дипломирала на Средњој техничкој школи (Машински смер) у Смедереву 
1968. Завршила основну школу у Смедереву 



Радно искуство 
2018. Остварила право на старосну пензију 
2008. Рад на пословима републичког инспекттора у области заштите од удеса, у 
звању саветник, у Министарству заштите животне средине у одељењу за удесе и 
хемикалије 
2006. Рад на пословима самосталног технолога за решавање проблема и 
унапређење заштите  животне средине у погонима Прозводње гвожђа у U.S.Steel 
Serbia 
2005. Рад на пословима самостални технолог Агломерације U.S.Steel Serbia 
2004.  Рад  на  пословима  инжењер  –  технолог  Припремe  одржавања  U.S.Steel 
Serbia 
2003. Рад на Пројекту Института за металургију, Сектор Екологија: Увођење 
система управљања заштите животне средине према стандарду  JUS ISO 14000 
2002.  Рад  на  пословима  истраживач  –  сарадник  Института  за  металургију, 
Сектор 

Екологија:  поред  осталих  пројеката  и  израда  елабората:   Мониторинг 
аспеката 

заштите  животне  средине  и  Управљање  отпадом  насталим  у  погону 
Енергетика 
1997.  Рад  на  пословима  самосталног  стручног  сарадника  за  промоцију  нових 
програма и производа Института за металургију - САРТИД 
1991.  Рад  на  пословима  сарадника  за  Агенцијске  послове  Института  за 
металургију –САРТИД 
1988. Рад на пословима технолога противпожарне заштите - САРТИД 
1975.  Рад на  пословима  погонског  техничара, а  затим  технолога  за  машинске 
послове у  Централном одржавању - САРТИД 

 
Релевантно искуство 
2018. Члан Надзорног одбора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево 
2014.-2016. Председник Надзорног одбора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево 
Самостални и тимски рад на пројектима и елаборатима, сарадња са Факултетима 
и Институтима, презентација и учешће на више курсева и семинара, публикација 
стручних радова (књиге, научни и стручни радови и пројекти), познавање рада на 
рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије, комуникативност. 

 
Сертификати са курсева и семинара 
2008. Министарство за државну управу и локалну самоуправу: Стручни испит за 
рад у органима државне управе 
2006. Research & Technology centre - Certificate S2: Систем управљања заштитом 
животне  средине (ISO 14001) 
1998 lnquality Belgrade: Сертифакат за интерног проверавача система квалитета 
према захтевима серије стандарда JUS ISO 9000 
1994 ACCА - The Chartered Association of Certified Accountants: Сертификат о 
завршеном курсу Увод у Модерни Менаџмент 



 

 

Члан Надзорног одбора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево-представник 

запослених: Татијана Милић 
 

Рођена 1970 године. Живи у Смедереву 
 

Образовање: 
 

Завршила   шумарски   факултет   у   Београду:   образовни   профил-   пејзажна 

архитектура, 1998 године. 
 

Радно искуство: 
 

Од 1998 до 2001. године била запослена у Еколошкој инспекцији при Општинској 

управи Смедерево. 
 

Од 2001 до 2011. године  радила у ЈКП Комуналац Смедерево а затим у правном 

следбенику ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, углавном на руководећим радним 

местима. 


