
Име и презиме: Слободан Стеванчев 

Пол: Мушки 

Датум рођења: 03.02.1976. год. у Сомбору 

Национална припадност: Србин 

РАДНО ИСКУСТВО:  

2001-2003 стручни сарадник у Регионалној привредној комори Сомбор, Венац Степе 

Степановића  30, 25000 Сомбор 

2001-2013 Секретар одсека за информатику , образовање и развој - обука из области ИТ 

сектора 

2013 Извршни директор сектора одржавања гробља и просторног планирања 

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ: 

1994-2001 Дипломирани информатичар, Природно математички факултет- Новосадски 

универзитет 

Октобар 2009. - децембар 2009.  Обука на Институту за мала и средња предузећа Индијa – 

Ахмедабад. 

Обука на интернационалним тренинзима и обукама у писању ЕУ пројеката. 

 

ЛИЧНЕ ВЕШТИНЕ: 

Језици: 

Српски језик - матерњи 

Енглески језик - средњи ниво Б2 

Руски језик -  основни ниво А2 

Вештине: 

Возачка дозвола Б категорије 

Вештине комуникације: 

Друштвен, прилагодљив различитим мултикултуралним окружењима, комуникативан,  

креативан, одличан јавни говорник, прилагодљив тимском раду. 

Генерални секретар Српске читаонице, 

Председник одбојкашког клуба "Сунце" Сомбор 

Члан савета месне заједнице „Венац“ 

 



Вештине организације и менаџмента: 

Изузетне организацијске способности стечене кроз обуке, тренинге, посао, семинаре, 

волонтерски рад и кроз хобије у слободно време 

Искуствро у управљању пројектима , логистици, координисању пројектним тимом. 

Огранизовао бројне догађаје  и пројекте. Организовао и активно учествовао у реализацији 

разних семинара и тренинга из ИТ области за надарене студенте у специјализованим ИТ 

школама.  

Оснивач и  Генерални секретар Одбора удружења информатичке делатности при 

Регионалној привредној комори у Сомбору. Организатор и менаџер компјутерске школе за 

привреднике Западно Бачког округа. Организатор постдипломских студија на Београдском 

факултету организационих наука у Сомбору.  

Од 2013. године до данас Извршни директор сектора гробља у ЈКП "Простор" Сомбор, а 

од 2017.године до данас  и Извршни директор сектора за просторно планирање. 

 

Дигиталне способности 

 

Добро сналажење у програмским језицима (Modula 2, Pacsal, VBasic, HTML, JavaScript, 

Java, ...) 

Сертификован EDCL предавач  и испитивач за Западно Бачки округ 

Организатор и предавач у бројним и разноврсним ИТ курсевима ( web програмирање, базе 

података, ...) 

Специјализирао у Индији у Ахмедабад у Институту за мала и средња предузећа на тему IT 

за  мала и средња предузећа 

Организовао и учествовао у креирању и издавању прве мултимедијалне презентације града 

Сомбора и првог DVD издана за Западно Бачки округ. 

Креатор и администратор бројних интернет презентација (www.vodokanal.co.rs, 

www.eneragana.co.rs, www.npozoristeso.co.rs, ...). Završio 5 kurseva na специјалистичким 

студијама на ФОН-у Београд одсеку Интернет технологије. 

 



ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 

Пројекти:  

Учествовао као део тима на реализацији пројекта "Enhancing quality and developing  human 

resources in catering and food industry" у INTERREG IIIA/Neighbourhood Programme SCG-

HU/CARDS Programmes 

Учествовао на пројекту Унапређење свести о управљању отпадом  у Западно Бачком 

округу и Дунавском региону (Reference 06SER02/02/08/004 Contact number 2008/172-042)-

Project Administrator 

Учествовао  у писању два пројекта између два града:Сомбора и Бача, у Exchange III calls 

EU.  Оба су прихваћена. У првом пројекту је учесвовао и у имплементацији. Називи 

пројеката: "Building od Human Resource Capacity within the Municipality of Bac, "Public 

Awareness Facilitating Environmental Protection in the Municipality of  Bac" 

Писао и учествовао  у имплементацији Гастро клуба у трећем позиву IPA- 

cross-border cooperation Serbia-Hungary HUSBRB/1002/213/050. 

 

Писао и учествовао  у имплементацији пројекта под називом „Прекогранични модел 

еколошке економије“. No project: 06SER02/02/08/004, назив програма HU-RO-SCG/08/03 

Писао и учествовао  у имплементацији пројекта под називом Baja-Sombor Greenways. No 

project: HUSRB/1602/31/0227– Ecotourism destination development of the Baja-Sombor cross-

border region by the development of thematic greenways and tourism packages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


