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РАДНО ИСКУСТВО
• Датуми (од – дo)
• Име и адреса послодавца
• Врста пословне делатности
• Позиција у послу

Јануар 2017. ЕМС АД, Кнеза Милоша 9, Београд
Оператор преносног система електричне енергије
Стручњак за управљање пројектима прикључења и повезивања

• Датуми (од – дo)
• Име и адреса послодавца
• Врста пословне делатности

Јануар 2015. - Јануар 2017.
ELNOS GROUP - ELNOS BL, Мајора Зорана Радосављевића 372, Београд
Инжењеринг у сектору енергетике;
Изградња, обнова, модификација и реконструкција енергетских постројења;
Пројектовање и надзор.
Директор продаје за интернационална тржишта (Аустрија, Шведска, Немачка
Македонија, Црна Гора)

• Позиција у послу

• Датуми (од – дo)
• Име и адреса послодавца
• Врста пословне делатности

• Позицијe у послу

Биографија
Момир Станојевић, дипл.инж.ел.

Фебруар 2006. - Јануар 2015.
ПД “Електроисток – Изградња“ д.о.о. , ул. Хусинских рудара 19 , Београд
Инжењеринг у сектору електроенергетике;
Изградња, обнова, модификација и реконструкција електроенергетских постројења;
Пројектовање и надзор.
Шеф одељења за продају и маркетинг,
Самостални инжењер у Служби монтаже
Активности у сфери учешћа на регионалном тржишту, процеса уговарања и праћења
реализације;
Маркетинг активности;
Инжењеринг и координација пројектима, пројектовање, изградња/реконструкција,
испитивање елемената високонапонских постројења.
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• Датуми (од – дo)
• Име и адреса послодавца
• Врста пословне делатности
• Позиција у послу
• Главне активности и
одговорности

• Главне активности и
одговорности и чланство
у струковним
асоцијацијама

Јун 2004. - Фебруар 2006.
Јун 2004. - Фебруар 2006
Инжењерска
Инжењерскакомора
комораСрбије,
Србије,Кнеза
КнезаМилоша
Милоша9,9,11000
11000Београд,
Београд, http://www.ingkomora.org.rs
http://www.ingkomora.org.rs
Струковна
асоцијација
Струковна асоцијација
Шеф регионалних канцеларија
Шеф регионалних канцеларија
Развој регионалних центара ИКС и координација њихових активности;
Развој регионалних центара ИКС и координација њихових активности;
Учешће у раду стручних комисија
Учешће у раду стручних комисија

ИКС – ЛИЦЕНЦЕ:




Одговорни пројектант електроенергетских инсталација високог и
средњег напона – разводна постојења и пренос електричне енергије,
бр.лиценце 351 F758 08
Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација високог и
средњег напона – разводна постојења и пренос електричне енергије,
бр.лиценце 451 C235 08

Такође поседујем лиценце које издаје Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и еколигију, Република Српска, и то:


Лиценца за извођење дијела електро фазе – инсталације јаке струје и
електроенергетских постриојења и надзор
бр.лиценце ФЛ-2025/15

Поседујем FIDIC интернационалне сертификате, и то:




Practical use of 1999 FIDIC conditions of contract Module 1
Management of claims and resolution of disputes Module 2
Understanding DABs, Module 3

Члан подсекције дипломираних инжењера електротехнике за регион Београд у ИКС
http://www.ingkomora.org.rs/regodbori/?id=robeograd ;
Члан
Извршног
одбора
матичне
секције
http://www.ingkomora.org.rs/izvodjaci/?id=clanoviIO ;

извођача

радова

ИКС

У претходном периоду - члан Комисије за FIDIC (међународно уговарање) ИКС;
У претходном периоду - члан Комисије за перманентно усавршавање;
Предавач на Capital Summit 2015. - Summit of Capital City Mayors of Central and South
East Europe, Belgrade / NALED / one of key speakers http://capitalsummit.org/speakers.php

ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА
• Датуми (од – дo)
• Име и врста институције
• Одсек/смер

• Звање
• Ниво у националној
класификацији
Биографија
Момир Станојевић, дипл.инж.ел.

1995. - 2002.
Електротехнички факултет, Београд
Енергетски одсек, смер претварачи и погони;
Дипломски рад урађен на катедри за регулацију електромоторних погона под називом
Покретање синхроне машине фреквентним претварачем
дипломирани инжењер електротехнике
VII (седми) степен
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ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ
ЈЕЗИКА / НИВО
OСТАЛА ЗНАЊА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Биографија
Момир Станојевић, дипл.инж.ел.



Енглески језик / високи ниво (5)

Упознат са:
 основним економским концептима,
 са интегрисаним системом менаџмента квалитетом,
 трендовима развоја тржишне економије код нас,
 Законом о енергетици,
 Законом o јавним набавкама,
 Законом о планирању и изградњи,
 процесом реструктурирања енергетског сектора.
 Ожењен, отац Луке и Анђеле
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