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Чланства у научним и стручним удружењима, посебни ангажмани, додатна усавршавања и 
специјализације 

- Учешће у пројекту „YU NО 3“- „Војводина безбедна заједница“, 2004-2006. године у 
организацији МУПа РС и Владе Краљевине Норвешке, 
- Учешће у пројекту „ Унапређење права жртава и сведока кривичних дела у 
Републици Србији, од 2017-2020. године, као члан Управног одбора испред МУПа РС, 
корисник Министарство правде, имплементациони партнер Мисија ОЕБСа у Србији, 
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европских интерграција у МУПу РС“, од 2016.-2020. године као копредседавајући УО 
Пројекта испред МУ-Па, корисник Министарство унутрашњих послова РС, 
имплементациони партнер ИМГ уз донацију Владе Краљевине Шведске, 
- Учешће у пројекту „Развијање родне агенде у Министарству унутрашњих послова“, 
од 2016. -2020године, као члан имплементационог тима, корисник МУП РС, 
имплементациони партнер Шведска полиција уз донацију Владе Краљевине Шведске,  
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послова, од 2016.-2020. године као председник Комисије и испитивач на предмету 
„Кривично право и кривични поступак,“ 
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године, као председник Комисије, 
- Учешће у раду Комисије за избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања у 
Центру за основну полицијску обуку у МУП-у, Сремска Каменица, од 2016.-2020. године, 
као члан Комисије, 
- Учешће у раду Комисије за упис у прву годину основних студија Криминалистичко 
полицијске академије, од 2017.-2020. године, као члан комисије у име МУП-а,  
- Учешће у раду Комисије Фонд за помоћ породицама погинулих и рањених 
припадника МУП-а  РС, од 2016. године као председник Комисије, 



- Учешће у раду Комисије за награђивање у МУП-у РС, од 2018.-2020. године као 
председник Комисије, 
- Учешће у раду Комисије за израду Приручника за полагање стручног испита у 
МУП-у, 2019. године, као председник Комисије, 
- Учешће у раду Радне групе за израду каталога радних места, описа послова и 
концепта система каријерног напредовања у МУП-у, од 2016.-2018. године, као члан радне 
групе, 
- Учешће у раду Радне групе за оптимизацију модела високог полицијског образовања 
за потребе МУП-а РС, од 2017.-2018. године, као члан радне групе, 
- Учешће у раду Радне групе за мерење продуктивности на одређеним радним 
местима у МУП-у, од 2019. године, као председник радне групе, 
- Учешће у раду Радне групе за усклађивање евиденција са одредбама Закона о 
евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова, од 2018.-2020. године, као 
заменик руководиоца Радне групе, 
- Учешће у раду Радне групе за израду подзаконског акта за утврђивање радних места 
на којима се не обезбеђује минимум процеса рада, од 2019..2020. године, као председник 
Радне групе, 
- Учешће у раду Стручне комисије за припрему акта о критеријумима, начину и 
поступку за утврђивање радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем у МУПу, БИА, Министарству одбране, МСП, УЗИКС и Пореској полицији, од  
2018.-2020. године, по решењу минис-тра за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, као члан Комисије испред МУПа,  
- Ангажован у раду Савета за безбедност града Панчева као заменика председника 
Савета, од 2006.-2009. године-, 
- Ангажован у раду Покрајинског Савета за безбедност као члан испред МУП-а РС, 
од 2018.-2020. године, 
- Ангажован у раду Сталне радне групе за спровођење споразума о сарадњи и мерама 
за подизање нивоа безбедности новинара, од 2017. године као члан Радне групе испред 
МУП-а РС,  
- Ангажован у раду Радне групе за израду Стратегије и АП развоја информационо-
телекомуникацијских технологија МУП-а од 2016-2020., од 2015.-2016. године, као члан 
радне групе, 
- Ангажован у раду Радне групе за израду Националне стратегије за борбу против 
високо-технолошког криминала и АП од 2019-2023., 2018. године као председник радне 
групе, 
- Ангажован у раду Радне групе за израду Стратегије развоја Министарства 
унутрашњих послова и АП од 2018-2023, 2017. године, као члан радне групе, 
- Ангажован у раду Радне групе за израду Стратегије управљања људским ресурсима 
у МУП-у од 2018-2023., 2018. године, као члан радне групе, 
 

 


