
Љиљана Слободан Ђорђевић 

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ: 

 
Датум рођења:   10.09.1969. 

Место рођења:   Горњи Милановац 
Адреса:    Саше Филиповића 3/13 , Београд, Србија 

Телефон:    060 35 45 300 
E-mail:    kabinet91@gmail.com 
 

 
ОБРАЗОВАЊЕ: 

 

 
2013. 

 
 

 

Факултет за економију и политичке науке, Алфа Универзитет, Београд 

Смер: економија и међународни односи 
Звање: Мастер економиста

2012. 

 

 
 

 
 

Факултет за пословно индустријски менаџмент,Универзитет  
Унион,Београд 

Смер: индустријско економски менаџмент 
Звање: дипломирани менаџер у индустрији 

 

1999. 

 
 

 

Филозофски факултет, Универзитет у Београду,  

Смер: Андрагогија 
Звање: дипломирани андрагог

1988.            Усмерено образовање / Економска школа 
                                    Смер: Економски техничар 

 
РАДНА ИСКУСТВА: 

 

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре-Кабинет 

државног секретара-у звању  саветник / самостални саветник 

 

Период: април 2015-данас 

Пројекти:  

1. Београд на води ( 2015-до данас) 
2. Пројекат улагања у реконструкцију и/или изградње седам клиничких здравствених 

центара Републике Србије ( 2017-до данас ) 
3. Пројекат израде Урбанистичког пројекта, Идејног пројекта, Пројекта за 

грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење Железничке 
станице Београд Центар ( 2015-децембар 2017) 



 
4.  Пројекат израде пројектно техничке документације - Идејног решења иновације 

комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта, Студије оправданости, Студије о процени 
утицаја на животну средину и Главног пројекта I фазе наставка изградње ТПС 

Земун ( 2015- до данас ) 
 

5. Пројекат израде пројектно техничке документације за Пројекат контејнерског 
терминала у Макишу и РТЦентар ( 2015- до данас ) 

6. Пројекат израде пројектно техничке документације  за Пројекат денивелације 

укрштаја железничке пруге број 5 Београд-Шид-државна граница и државног пута 

II b реда у Батајници; ( 2015- до данас ) 

7. Пројекат израде пројектно техничке документације за  Пројекат измештања пута 

Београд – Сремчица у Железнику ( 2015-до данас ) 
8. Пројекат изградње станова за приппаднике снага безбедности  

 

Опис посла: 

 

 припрема предлога финансијског плана за израду предлога закона о буџету са 
Министарством финансија; контрола исправности коришћења буџетских 

апропријација и квота; праћење финансијског аспекта реализације пројеката у циљу 
извршења буџета; израда информација и извештаја о извршењу буџета; 

координација са органима, организацијама, имаоцима јавних овлашћења  и 
јединицама локалне самоуправе од значајаза реализацију пројеката; праћење 
реализацију уговора са инвеститором у погледу времена извршавања појединих 

активности; 
 

 припрема буџета у делу који се односи на реализацију пројеката; дефинисање 
пројеката (одређивање циљева, индикатора и обухвата пројекта, припрема 

материјале за преузимања вишегодишњих обавеза за реализацију пројеката; 
припрема документације за поступак јавних набавки  потребних за реализацију 
пројеката, припрема модела уговора у склопу конкурсне документације; припрема 

извештаје о реализацији планираних пројеката;  
 

 Оперативно управљању реализацијом пројеката, праћење и контрола реализације 
пројеката  у спровођења законитог, наменског и економичног трошења буџетских 
средстава за реализацију пројеката, праћење и контрола реализације уговорених 

обавеза током реализације пројеката, контрола динамике реализације пројеката 
 

АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА-КОНЦЕСИЈА  
 

По налогу ментора и кординатора активности у преговарачком поступку за давање 

концесије на Аеродром Никола Тесла прикупљање свих неопходних докумената ( преко 
300 пројеката ) ради прибављања употребне дозволе 



По налогу ментора праћење поступка озакоњења за објек те или делове објекта који су 
грађени без грађевинске дозволе, односно за које је утврђено да су одступили од 

грађевинске дозволе 
По налогу ментора кординација активностима у поступку решавања имовинско правних 

односа и уписа права својине у катастру 
 
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ 

Кординација активности у поступку издавања грађевинских дозвола а у циљу добијања 
новчаних средстава из зајмова/кредита за пројекте од значаја за Републику Србију 

 
ЛИДЛ И ПАНАСОНИК 
Поступци решавања имовинско правних односа, претварање права коришћења у право 

својине уз накнаду на локацијама предвиђеним за инвестиције 
 

 
Републичка агенција за просторно планирање  
Период: април 2014-12-април 2015 

Радно место: руководилац пројекта, одељење за едукацију и пружање стручне помоћи 
при изради просторних планова 

 
 
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања-Кабинет 

министра 
Период: август 2012. - април 2014. 

Радно место: заменик шефа  кабинета министра 

 

Hолидеј Травел 

Период: 2011-2012 

Радно место: комерцијални директор   

 

 

С.А.Б. Интернационал 

Период: 2010-2011 

Радно место:  комерцијални директор 

 

JOLLY TRAVEL 

Период: 2000-2010 

Радно место: комерцијални директор  

 

 

ЈЕТ СЕТ ТРАВЕЛ 

Период: 1990-20000 

Радно место: оснивач, власник и директор 



 
ПОЗНАВАЊЕ ЈЕЗИКА: 

 

 Српски (матерњи) 

 Енглески (средњи) 
 

ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 Маркетинг у туризму ( Привредна комора Италије и Мега Тренд Универзитет 

Београд, октобар 2005.год-јун 2006.год ) 

 Курс за рачуновођу ( 2005.год ) 

 Дестинацијски менаџмент, управљање дестинацијом  ( ТУИ Аустрија, Беч, 
2010.год ) почетни и виши ниво 

 Државни и пословни протокол ( Служба за управљање кадровима Владе РС, 
2012.год ) 

 Канцеларијско пословање ( Служба за управљање кадровима Владе РС, 2013.год ) 

 Основе одрживог развоја (Служба за управљање кадровима Владе РС, 2014.год ) 

 Основе законодавног система (Служба за управљање кадровима Владе РС, 2015.год  

 Основе система државне управе (Служба за управљање кадровима Владе РС, 

2015.год 

 положен државнистручни испит 

 

РАД СА РАЧУНАРОМ: 

 

 MS Word 

 Windows, Excel 

 
 

 
 


