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Презиме: Максимовић
Име: Никола
Датум и место рођења: 30.11.1977, Ужице
Националност: српска
Брачно стање: неожењен
Адреса (телефон/fax/e-mail): Војводе Бојовића 22, 31 000 Ужице.
nikola77sro@yahoo.com
Телефон 064-265 - 4271 ; 031-511-543;
Образовање: ВСС
Средња техничка школа: „Радоје Марић“ у
Ужицу
Машински Факултет у Београду

Институција:
Период:

-1996-2003

Степен стручне спреме:

VII степен, дипломирани машински инжењер

Лиценца:
430 G65112 , одговорни извођач термотехничких,
термоенергетске, процесне и гасне технике.
432 G65912 , одговорни извођач објеката
водоснадбевања и индустриских вода,
хидротехнике и хидроенергетике
332 L19612 , одговорни пројектант објеката
водоснадбевања и индустриских вода,
хидротехнике и хидроенергетике

9.

Познавање језика
Језик
Српски
Енглески

10.
11.
12.
13.
14.

Ниво
Матерњи језик

Пасивни

Говорни

Писани

4

4

Чланство у професионалним телима: Друштво инжењера и техничара,
Инжењерска комора
Остале вештине (нпр. Познавање рачунара и др.): Word, Excel, Auto Cad
Садашња позиција: Директор ЈП Ужице Развој , Ужице
Године професионалног искуства: 14
Главне квалификације: дипломирани инжењер Машинства
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15.

Референце, посебна искуства:

Директор Дирекције за изградње од 24.12.2012. god до 26.12.2016.год
Тренутно изабран на место Директора Ужице Развоја од 26.12.2016.год.
Рад 9 година у фирми МПП Јединство а.д. Севојно :
- Пројектни биро , израда пројектне документације
- Шеф градилишта на Објектима водоснадбевања, термотехничким и енергетским
системима.
- Руководилац сектора развоја у периоду март 2007-јун 2010
- Рукоцводилац службе за ино тржиште од јуна 2010- децембра 2012
- Служба продаје и маркетинга – на изради понуда и документације за тендере у
оквиру јавних набавки у Републици Србији, Црној Гори, Русији, Босни и Херцеговини,
Македонији и Алжиру.
- Истраживање тржишта, планирање, уговарање подизвођача.
- Учествовање у поступцима јавне набавке:
▪
▪
▪
▪
▪

отворени поступак;
рестриктивни поступак;
преговарачки поступак са претходним објављивањем;
преговарачки поступак без претходног објављивања;
поступак јавне набавке мале вредности

Врсте радова са којима сам био упознат и учествоавао у реализацији :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

високоградњу, изградњу и реконструкцију комплетних објеката
инсталације централног грејања, климатизације, водовода и канализације;
стамбених објеката, пословних објеката, индустријских објеката, хотела, школа,
здравствених објеката;
системе централног снабдевања топлотом насеља и индустријских зона;
постројење за припрему, ускладиштење и развод: паре, топле и вреле воде,
компримираног ваздуха, гаса и течних горива;
топлане;
системе одсисавања и пнеуматског транспорта;
радове на системима за снабдевање водомза пиће и индстријском водом;
радове на изградњи спољних инсталација;
магистралних цевовода воде за пиће, гасовода, топловода, нафтовода и сл;
радове на инсталацијама противпожарне заштите.
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