На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008 и 143/2016), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
(„Службени лист Града Ниша", број 125/2008),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана, 05.06.2017. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се Предлог решења о образовању Савета манифестације
Интернационални Nišville џез фестивал
II Предлог решења о образовању Савета манифестације Интернационални
Nišville џез фестивал доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша, одређује се Небојша Стевановић, Градска управа Града Ниша Секретаријат за културу и информисање.
Број: 773-8/2017-03
Датум: 05.06.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

На основу члана 14. Одлуке о манифестацијама и програмима у области
културе од значаја за Град ("Службени лист Града Ниша", број 7/2012, 44/2015 и
115/16), члана 7. Правила о организацији и раду сталне манифестације
Интернационални Nišville џез фестивал (''Службени лист Града Ниша'', број
53/2015) и чланова 21. и 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша",
број 88/2008 и 143/2016),
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ______2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o oбразовању Савета манифестације
Интернационални Nišville џез фестивал
I Образује се Савет манифестације Интернационални Nišville џез фестивал
(у даљем тексту: Савет манифестације), у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Иван Благојевић, представник Фондације „Nišville";
Александар Јоцић, дипломирани инжењер информатике;
Дејан Рајчић, дипломирани правник;
Милош Мијатовић, дипломирани кларинетиста;
Вања Стојковић, дипломирани новинар;
Александар Стевановић, машински техничар;
Наталија Живановић, туризмолог;
Милица Андрић, дипломирани туризмолог;
Златко Шемић, војни пензионер.

II У свом раду Савет манифестације ће се у свему придржавати одредби
из Одлуке о манифестацијама и програмима у области културе од значаја за Град
и Правила о организацији и раду сталне манифестације Интернационални Nišville
џез фестивал.
III Мандат изабраних чланова је две године.
IV
Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању
Савета манифестације Интернационални Nišville џез фестивал (''Службени лист
Града Ниша'', број 44/2015).
V Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.
Број:
У Нишу,_________2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Мр Раде Рајковић

OБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу члана 14. Одлуке о манифестацијама и програмима у области
културе од значаја за Град ("Службени лист Града Ниша", број 7/2012, 44/2015 и
115/16), сталном манифестацијом управља Савет манифестације, који образује
Скупштина Града, из реда стручних и јавних радника и познаваоца у области
културе.
Чланом 6. став 2. Правила о организацији и раду сталне манифестације
Интернационални Nišville џез фестивал („Службени лист Града Ниша“, број
53/2015) прописано је да Савет има девет чланова које именује Скупштина Града.
Став 3. истог члана прописује да је представник Фондације „Nišville", по функцији,
члан Савета, а став 4. истог члана да мандат чланова Савета траје две године.
Скупштина Града Ниша на седници одржаној 08.06.2015. године донела је
Решење о образовању Савета манифестације Интернационални Nišville џез
фестивал. Мандат члановима савета истиче 07.06.2017. године.
У циљу континуираног рада Савета манифестације Интернационални
Nišville џез фестивал, приступило се благовремено припреми избора чланова у
састав овог органа.
У складу са Одлуком о манифестацијама и програмима у обаласти културе
од значаја за Град и Правилима о организацији и раду сталне манифестације
Интернационални Nišville џез фестивал, а на основу референци у раду,
интересовања и искуства у праћењу одређене области, дати су предлози за
чланове Савета као у диспозитиву.
Секретаријат за културу и информисање упућује Нацрт решења о
образовању Савета даљу процедуру надлежним органима Града, на разматрање и
одлучивање.
Секретаријат за културу и информисање
СЕКРЕТАР
Небојша Стевановић

Europass
Curriculum Vitae
Personal information
First name(s) / Surname(s)
Address(es)
Telephone(s)
Fax(es)
E-mail
Nationality
Date of birth
Gender

Ivan Blagojević
58 A, Bulevar Zorana Djindjića, Nis 18000, Serbia
+ 381 18 235 181

Mobile:

+381 63 453 526

/
nisville@nisville.com
Serbian
08.01.1959.
Male

Desired employment / General manager of Nisville jazz festival, ekonomista
Occupational field
Work experience
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector

April 1986 – Avgust 1992;
Samostalni referent prodaje inženjering opreme
Pravljenje ugovora, praćenje realizacije poslova, naplata potraživanja...
Mašinska industrija Niš
Privreda / Teška industrija / Društveni sektor
Avgust 1992 - ......
Generalni direktor Nišville D.O.O.
Organizacija pozorišnih festivala, festivala kamerne muzike, jazz-a, rocka i izdavaštvo
Nisville jazz festival, Bulevar Zorana Djindjića 58 A, Niš
Kultura / Umetnost / Privatni sektor

Education and training
Dates
Title of qualification awarded
Principal subjects/occupational skills
covered

Oktobar 1977 – Jun1983
Diplomirani ekonomista sa specijalizacijom iz oblasti menadžmenta u kulturi.
Ekonomija, knjigovodstvo, marketing, organizacija

Name and type of organisation
providing education and training

Ekonomski fakultet u Nišu

Level in national or international
classification

- (Serbian high education system is in process of adopting of Bologne document)

Personal skills and
competences
Mother tongue(s)
Other language(s)
Self-assessment
European level (*)
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Serbian
Bulgarian
Understanding
Listening

Reading

Speaking
Spoken interaction
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Spoken production

Writing

English

C2

Proficient user

C1

Proficient user

C1

Proficient user

C1

Proficient user

C2

Proficient user

(*) Common European Framework of Reference for Languages

Social skills and competences Organizovanje humanitarnih koncarata i različitih javnih manifestacija namenjenih publici od 100 do
100.000 ljudi.

Organisational skills and Rukovođenje i kompletna koordinacija timova saradnika od 20 -120 ljudi.
competences
Technical skills and competences Autor koncepata i glavni organizator Nišville jazz festivala (14 izdanja), Pozorišnog Yu festa (4 izdanja),
Rok festivala (3 izdanja), Festivala klasične kamerne muzike (jedno izdanje), likovnih kolonija. Inicijativa i
kompletna realizacija dočeka Nove godine na centralnom gradskom trgu u Nišu uz učešće preko 150
umetnika i uz prisustvo oko 100.000 ljudi. Više muzičkih i književnih izdanja, medju kojima i jedna od
prvih knjiga budućeg dobitnika NIN-ove nagrade Zorana Ćirića.

Computer skills and competences
Artistic skills and competences
Other skills and competences
Driving licence

MS Office, Adobe Package (Photoshop, Illustrator)
Dve decenije bavljenja pozorišoma režijom u amaterskim, studentskim i profesionalnim teatrima
Autor tekstova na VIP blogu B92. Objavljena knjiga blogova “Hod po džezu“
B (1986)

Additional information Oženjen, otac sina i kćeri - studenti

Više nagrada za najbolju režiju na republičkim i saveznim smotrama amaterskih pozorišta
Nagrada Kulturno prosvetne zajednice (KPZ) za organizaciju pozorišnog festivala.
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Curriculum Vitae
1. Ime i prezime:
Aleksandar Jocić

2. Datum i mesto rođenja:
16.01.1984. u Nišu

3. Adresa stanovanja:
Olge Ilić 2, 1800 Niš

4. Mobilni telefon:
+381642191315

5. E-mail adresa:
aleksandar.jocic84@gmail.com
aleksandar.jocic@eps.rs

6. Formalno obrazovanje i radno mesto:
Dipl. inženjer informatike, Fakultet za Informatiku i Računarstvo, Beograd.
Zaposlen u JP “Elektroprivreda Srbije” (2012.)

7. Društveno-Partijsko-politički angažman:
-

Klub američkog fudbala "Imperatori" Niš, predsednik kluba od 2010. godine, reizabran na novi
4-godišnji mandat 2014. godine.

-

JKP Naissus Niš - Zamenik predsednika Upravnog odbora (2008.-2013.)

-

Muzički festival “NISOMNIA” - Zamenik predsednika Saveta festivala (2008.-2012.), Predsednik
Saveta festivala (2012.-2015.)

-

Komisija za praćenje primene etičkog kodeksa Skupštine grada - Član (2013.-2016.)

-

Odbor za građanske inicijative u kabinetu Gradonačelnika Niša – Član (2013.-2016.)

-

Skupština opštine Pantelej – Odbornik – Šef odborničke grupe (2013.-2016.)

-

Prehrambeno-hemijska škola Niš – Predsednik školskog odbora (2014.- )

8. Neformalno obrazovanje:
-

Seminar „Zdravo Evropo“ u organizaciji NVO „Građanska mreža“ 2008. godine u Nišu.

-

Seminar „Trening mladih lidera Srbije za demokratiju i evropske integracije“ u organizaciji
„Beogradskog fonda za političku izuzetnost”, koji je održan 2010. godine u formi 4-dnevnih
modula na Fruškoj Gori, u Nišu i u Beogradu;

-

Seminar „Značaj pomirenja i omladinske saradnje za razvoj demokratije u regionu“, u
organizaciji NVO „Centar za razvoj civilnih resursa” i „Alternativni kulturnni centar” 2010.
godine u Nišu.

-

Seminar „Građani i bezbednost“ održan u dve sesije, februara i marta 2013. u Nišu u
organizaciji fondacije „Centar za demokratiju“ i organizacije „Centar za evroatlanske studije“.

-

„Godišnji seminar” - „Beogradskog fonda za političku izuzetnost”, održan 2014. i 2015. U
formi 4-dnevnih modula u Subotici, Zrenjaninu, Nišu i Strasburu (Svetski forum demoktratije u
Savetu Evrope).

-

Seminar “Akademija vrednosti i politika” održan 2015. godine u okviru 5 (3-dnevnih) modula
u Kovačici, u organizaciji „Friedrich Ebert Stiftung“ fondacije.
Itd…

БИОГРАФИЈА

Дејан Рајчић, рођен 28.08.1966.године у Пожаревцу. По образовању дипломирани правник.
Запослен у привредном друштву ИСТ урбан доо на функцији директора друштва. Од 2000-те год.
до 2004-те вршио функцију подпредседника градске владе Града Ниша а од 2004-те до 2007-ме
заменика Градоначелника Ниша. У више сазива биран на функцију народног посланика Народне
скупштине Републике Србије. Од 2014-те до 2016-те обављао дужност саветника у Министарству
за ванредне ситуације Владе Србије. У више наврата биран за одборника СГН. Године 2015-те,
одрекао се функције одборника СГН због става Агенције за борбу против корупције, да се као
изабрани одборник и члан Савета јавне манифестације JAZZ FESTIVAL NISVILLE, налази у сукобу
интереса.
У периоду обављања функције зам.Градоначелника, утврдио је предлог Одлуке којим је JAZZ
FESTIVAL NISVILLE, проглашен јавном градском манифестацијом Града Ниша и од 2006-те године
усвојен нови концепт организације и рада, који је у наредних 10.година, резултирао чињеницом
да је JAZZ FESTIVAL NISVILLE препознат као један од 10 најзначајнијих фестивала у Европи а
дефинитивно мапиран на светској карти фестивала као један од значајнијих и утицајнијих.
Дејан Рајчић и сам се бави музиком, члан је Хуманитарног бенда КОЛЕГЕ а прошле, 2016-те
године, имали су запажен наступ на фестивалу, свирајући Jazz I Blues стандарде.

Милош Мијатовић, кларинетиста (Ниш, 1982) завршио је нижу и средњу музичку школу 'Др
Војислав Вучковић " у Нишу у класи професора Томислава Николића. Дипломирао на Академији
уметности у Новом Саду у класи професора Николе Срдића и Александра Тасића.
Специјалистичке студије заврсио на Факултету уметности у Нишу у класи професора Анте
Гргина.
Усавршавао се код еминентних професора: Јехуда Гилад (Унивезитет Јужне Калифорније (УСА),
професор Мајкл Колинс (Ројал Академија- Лондон, Енглеска), Мате Бекавац (Словенија),
професор Ернесто Молинари(Универзитет уметности у Берну, Швајцарска) и професор Мисел
Арињон (Национални конзерваторијум СУПЕРИОР – Париз, Француска).
Добитник је прве награде на Интернационалном такмичењу у Барлети, Италија 2005. и 2006.
године. Друга награда на Међународном такмичењу младих музичара у Падови, Италија.
Специјална награда на Интернационалном такмичењу камерних ансамбала у Суботици.
Универзитет у Новом Саду и Министарство културе додељују му специјалну награду за уметничке
активности, а 2011 године добија стипендију шведске владе.
Наступао је као солиста са оркестром Академије уметности у Новом Сад и наступао је у Италији,
Француској, Аустрији, Шведској, Енглеској, Белгији, Канади, Србији... Наступао је на неким од
најзначајнијих фестивала у Србији и иностранству као што су НОМУС, НИМУС, БЕМУС,
Међународна трибина композитора, Интернационални фестивал у Тролхетену (Шведска),
Музички фестивал у Лондону (Енглеска) и ИМПУЛС међународна Академија за савремену
музику у Грацу (Аустрија). У период од 2001 до 2006, Милош Мијатовић наступа као први
кларинетиста Симфонијског оркестра Академије уметности у Новом Саду и сарађује са
диригентима Кент Нагано, Волфганг Савалисцх, Валери Гергијев, Клаудио Вандели, Младен
Јагушт, Берислав Скендеровић и многи други.
Од 2005. године је стални члан Интернационалног орксетра југоисточне европе на месту првог
кларинетисте. Од 2013. године је редован члан No Borders Orchestra са којим наступа у земљи и
иностранству. Снимао је за ТВ и радио станице у земљи и иностранству (РТС,РТВ, АРТ ТВ).
Милош Мијатовић је редован члан Интернационалне асоцијације кларинетиста ИЦА у Америци и
Европске асоцијације кларинетиста. Ради као доцент на Факултету уметности , Универзитета у
Нишу, Србија. Професор Милош Мијатовић је артист компаније ,,Хенри Селмер,, из Париза и
користи трске Рико Ресерв Д'Адарио компаније чији је артист од 2015. године.

Vanja Stojkovic
Datum rođenja: 06.05.1988.
Mobilni telefon: +381 60 72 76 760
E-mail: vanjastojkovic@gmail.com
Adresa: Vojvode Tankosića 6/37, 18000 Niš

PRAKTIČNO I RADNO ISKUSTVO
-

-

Praksa na televiziji Kopernikus
Praksa na televiziji Kanal 9, Kragujevac
Praksa u Blic-u
Praksa na Niškoj televiziji
Praksa u Večernjim novostima
Rad na administrativnim poslovima u službi za poslove Gradonačelika i Gradskog veća
Organizator programa zapošljavanja - Nacionalna služba za zapošljavanje

OBRAZOVANJE
-

Filozofski fakultet Niš,Diplomirani novinar (2007-2011)
Srednja ekonomska škola’’Djuka Dinić’’ Leskovac,Ekonomski tehničar (2003-2007)

POZNAVANJE JEZIKA
-

Engleski (pisanje, čitanje, govor – napredni nivo),
Francuski(pisanje,čitanje,govor-početni nivo)

RAD SA RAČUNAROM
-

Windows radno okruženje,
MS Office paket,
Internet komunikacije

LIČNE OSOBINE
Vredna, uporna i samoinicijativna osoba sa odličnim komunikativnim sposobnostima, sposobna za rad u
timu. Sposobna za rad pod pritiskom i u kratkim vremenskim rokovima. Lako prilagodljiva.

Aleksandar	
  	
  Stevanovic	
  

Djure	
  Jaksica	
  38.	
  18000	
  Nis,	
  tel:	
  061	
  315	
  51	
  37,	
  018	
  267	
  017	
  
aleksandarsteva@gmail.com	
  
https://www.facebook.com/aleksandar.stevanovic.5243?ref=bookmarks
Obrazovanje :
•
•

Masinski Tehnicar ( SSS) – Masinska Tehnicka Skola 15 Maj – Nis.
Niza Muzicka Skola ( odsek harmonika )

Biografija:
Rodjen sam u Nisu , gde sam odrastao I gde zivim danas. Bavim se aktivno
muzikom od kraja 90tih .Sviram nekoliko instrumenta ( Gitara, Usna harmonika,
Blok flauta, Bas gitara, klavir).Ucestvovao sam na raznim festivalima a sfere
interesovanja su se prosirile I na pozorisnu umetnost gde sam sredinom 90 tih
pokusao da pripremam autorsku muziku za akadamsko pozoriste u Nisu. Od
2000 do 2007 sam svirao sa Niskom gothic rock grupom ‘Diluvium’ sa kojom smo
izdali dva izdanja za insostrano trziste. Nastupali smo na brojnim festivalima u
zemlji I insotranstvu. Od 2007 sam poceo sa interpretacijom rock I pop muzike sa
poznatim tada Niskim cover bendovima / het trick, new flame , kosa… Od 2013
sam poceo aktivno da radim kao instruktor pri skoli muzike gde sam I sada.
Radna mesta :
•
•
•

Privatna Muzicka skola “ Music Land ” – Predavac odseka klavijature.
Privatna Muzicka Skola “ By Heart “ – Korepetitor pri skoli pevanja I
predavac odseka klavijature.
Privatna Muzicka skola “Guitar Art” – Predavac odseka klavijature.

Iskustvo u poducavanju :
•
•
•
•
•
•

Poducavanja ucenika tehnike sviranja klavira.
Poducavanje ucenika pevanja ,solfedja, I teorije muzike.
Pripremanje jednogodisnjih koncerata polaznika odseka klavijature sa
ostalim polaznicima drugih odseka ( gitara, pevanje… )
Osvescivanje timskog duha omladine I pomaganje u stvaranju novih
bendova.
Poducavanje polaznika privatne muzicke skole u Interpretaciji svetskih
classic rock I pop standarda.
Korepeticija sa instruktorom pevanja pri skoli pevanja I priprema pevaca
za takmicenja u regionu.

Izdanja :
•
•
•

CCP – Records , Austria “ Aurora “ Diluvium ( 2001)
Vision Metal Records , USA “ From Always “ Diluvium ( 2007)
Optimistic Film, Srbija “ The Promise ” ( *Obecanje ) Muzicke numere za
dokumentarni film Zeljka Mirkovica. ( 2016)

Nagrade :
•
•
•

AKUD Sonja Mrinkovic - Za najbolju scensku muziku festivala 2001.
AkUD Sonja Marinkovic – Za izuzetan doprinos I najbolju muziku festivala
2003.
Ex. Teatar Fest – Za originalnu muziku festivala pozorista u Pancevu
2002.

Studio :
•
•
•
•
•

Dulivium - Aurora I From Always ( klavijature )
Milos Krstic ( Instrumentali na gitari sa klavirskom pratnjom )
Vladica Stojiljkovic Lesi – ex kriva linija ( harmonika , klavijature )
Uklonimo Barijere – Milos Arandjelovic I poznati pevaci sa ex Yu prostora .
( klavijature) - humanitarna akcija.
The Promise – film ( klavir, harmonika, gitara)

Bendovi :
•
•
•
•
•
•

Spleen ( Autorski) 1995
Diluvium ( Autorski) 2000 do 2007
Kosa ( Cover ) 2007
Het Trik ( Cover ) 2011
New Flame ( Cover ) 2012
Teatar Bend ( Cover ) 2013

Poznavanje jezika :
•

Engleski - srednje znanje u komunikaciji I osnovno u pisanoj formi.

Natalija Živanović
Turistička organizacija Niš

Koordinator Turističkog info centra , Obrenovićeva 38, 18000 Niš
Tel. 0691523146
e-mail: natalija@visitnis.com
Radno iskustvo :
1994-1995 - Turistčka agencija Mondorama
1995-2017 - Turistička organizacija Niš
Učešće u organizaciji događaja u Nišu :
-

-

1999 – 2012. Međunarodni sajam turizma u Nišu
2012 - Gradska slava Sv car Konstantin i carica Jelena
2013:
o Gradska slava Sv car Konstantin i carica Jelena
o Evropska smotra srpskog folklora dijaspore u Nišu
o Proslava 1700 godina od donšenja Milanskog edikta- „Za slobodu oslobođeni“
proslava katoličkih vernika
o Proslava 1700 godina od donšenja Milanskog edikta- proslava pravoslavnih
vernika
2015-2017 - ulični festival „PozitivNI“

Publikacije (tekstovi):
- Knjiga o Nišu
- Monografija - Niš u reči i slici
- Kulturno istorijski vodič Niša
- Opšta brošura Niša
- Opšta brošura o Niškoj Banji

Curriculum Vitae
Ime i Prezime: Milica Andrić
Datum rođenja: 01.09.1987.
Adresa: Vojvode Gojka 36a, 18000 Niš
Telefon: 063/187-18-02
E-mail: mandric1987@hotmail.com

Obrazovanje
•
•

Gimnazija „Stevan Sremac“, Niš (2002.-2006.), jezički smer
Prirodno-matematički fakultet u Nišu, smer diplomirani geograf-turizmolog
(2006.-2016.)

Poznavanje jezika
•
•

Engleski – (pisanje, čitanje, prevod, konvezacija-odlično)
Špansli – (pisanje, čitanje, prevod, konverzacija-odlično), sertifikat o
završenim kursevima, „Narodni Univerzitet“, Niš (2004.-2005.)

Rad na računaru
•

Ms Offices, Picasa, Web browsers, Mail Clients

Radno iskustvo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2010.-2011. (januar) Volonterski rad u hotelu ’’Tami Residence’’, Niš (Na
pozicijama: Recepcioner, hostesa, supervizor sobarica...)
2010.-2011. (jun-mart) Volonterski rad u turističkoj agenciji ’’Max Travel’’,
članica Eurojet group, Beograd (Na pozicijama: Promocija turističkih
aranžmana, marketing, rad u poslovnici, pomoćnik vodiča.)
2010. (avgust) „Ortom“, slana soba, promoter
2010. (decembar) Rakia Malena, promoter
2010.-2017. (novembar-april) Multiactiv kozmetika, „Yuco hemija“,
promoter
2011. (januar-avgust) „Nish magazin“, dopisnik, rubrika turizam
2011.-2012. (mart) „Health&Active“, Niš, pomoćni trener za Step aerobik
2012. – (maj) Volonterski rad u klubu „Fitness Revolucija“, Niš, pomoćni i
glavni trener za FitCon (trening baziran na koncepciji CrossFit-a)
2013.-2014. (novembar-jul) „Zlatiborac“, promoter
2013.-2014. (decembar-april) „Plantaže 13. Jul“, promoter
2014. (maj) „Adimes“, promoter
2014. (avgust) „Beemy Honey“ i „Nesti Dante“, promoter
2014. (septembar) „Pleasure Cafe“, Niš, hostesa
2014. (decembar) „Stevan Still“, promoter

Lične osobine
•
•
•
•
•

Vredna, optimistična, odgovorna osoba
Komunikativna i spremna za individualni i timski rad
Lako se prilagođava novoj sredini
Snalažljiva, dobro organizovana, ljubazna
Orjentisana ka ispunjavanju ciljeva

Ostalo
•

Vozačka dozvola B kategorije

CV – BIOGRAFIJA
LIČNI PODACI
Ime i prezime: Zlatko Šemić
Datum rođenja: 26.03.1957.
Adresa: Jermenska 43, Palilula, Niš
Telefon: 062/291148
OBRAZOVANJE
 Srednja učiteljska škola
 Vojna akademija
 Komandno-štabna škola

RADNO ISKUSTVO
1979-2006
Vojska Srbije
Obavljao poslove na funkciji komandira voda i komandanta taktičke grupe.
2012-2016
Većnik u gradskoj opštini Palilula
LIČNI PROFIL
Vojni penzioner.
Komunikativan, odgovoran,uporan, predan timskom radu.

Ostalo:
Strani jezik: ruski, turski.
Vozačka dozvola B i C kategorije.

