
 
Р А Д Н А  Б И О Г Р А Ф И Ј А 

Директор 
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад 

 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНОВИЋ 
Телефон: 021/443-611 
 
Владимир Зеленовић рођен је 09.12.1975. године у Новом Саду  
 
Образовање 
Похађао Основну Школу „Иво Лола Рибар“ у Новом Саду и Средњу електротехничку 
школу у Новом Саду на којој је стекао звање: Електротехничар енергетике. 
 
Дипломирао је 2008. године на Факултету за услужни бизнис у Сремској Каменици и 
стекао звање: Дипломирани економиста, на коме је 2012. године стекао звање: Мастер 
економиста. 
 
Радно искуство: 
Владимир Зеленовић је у периоду од 2004. године до 2007. године био запослен у „Bel 
trade“ Д.О.О. Нови Сад где је обављао послове Менаџера; у периоду од 2007. године до 
2008. године био је власник „Story Z&G“ Д.О.О. Нови Сад; у периоду од 2007. године 
до 2011.  године обављао је послове Менаџера „EXIT“ кампа; у периоду од 2008. 
године до 2010. године био је запослен у „Invej“ Д.О.О. Београд (Рубин А.Д. Крушевац) 
где је обављао послове Референта пордаје за „ХО-РЕ-ЦА“; у периоду од 2010. године 
до 2011. године био је запослен у „Milma commerce“ Д.О.О. Београд где је обављао 
послове Референта продаје на територији Војводине; у периоду од 2011. године до 
2012. године био је запослен у ПД „Одржавање и услуге“ Д.О.О. Нови Сад где је 
обављао послове Заменика директора; у периоду од 2012. године до данас је запослен у 
ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад где је 2012. године обављао послове Помоћника директора, у 
периоду од 2012. године до 2013. године обављао је послове Вршиоца дужности 
директора, док је 2013. године именован за Директора ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад коју 
функцију и данас обавља. 
  
Професионалне квалификације: 
Познавање области корпоративног управљања 
Поседовање радног искуства у организацији рада и вођењу послова 
Познавање језика: Енглески 
Познавање рада на рачунару: Microsoft Office, Internet, Power Point, Exel 
Поседовање искуства из области, менаџмента, маркетинга, продаје, организационе и 
преговарачке способности 
 
Остало: 
Владимир Зеленовић је као одговорно лице – директор ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад у 
месецу новембру 2016. године покренуо Пилот пројекат примарне сепарације отпада у 
Граду Новом Саду. Пројекат примарне сепарације отпада у Граду Новом Саду је 
одлично прихваћен од стране грађана Града Новог Сада, и на тај начин у великом мери 
доприноси заштити животне средине и одрживог развоја, као и подизању еколошке 
свести друштва. 


