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Од 2010. године, шеф канцеларије за међународну сарадњу на Факултету техничких наука 
у Новом Саду. Његове главне професионалне активности обухватају међународу сарадњу 
и управљање пројектима. Од фебруара 2016. године до данас, председник је Управног 
одбора удружења “Лабораторија идеја – IDEAlab”, где се бави развојем софтвера и ИТ 
консалтингом. Од јануара 2016. године, едукативни тренер у оквиру H2020 пројекта 
“Пројектни дизајн, развој предлога пројеката и управљање пројектима за EU Horizon 2020 
Program”. У периоду септембар-децембар 2015. године, био је ангажован од стране Центра 
за промоцију науке у оквиру Министарства за образовање РС као тренер Erasmus+ групе 
на програму “Обука експерата за приступ Европским фондовима”. Био је ангажован као 
руководилац пројекта на следећим пројектима:  

ТЕМПУС:  

“Подстицање предузетништва студената и отворених иновација у универзитету - сарадња 
у индустрији - iDEA Lab“, Развој веб-платформе за генерисање, развој и 
комерцијализацију иновативних идеја кроз предузетништво (start-up) или у сарадњи са 
компанијама (отворена иновација) ; Коаутор и руководилац пројекта 2013 - 2016. (Буџет 
823.285 ЕУР, 8 земаља, 18 чланова конзорцијума)  

„Овладавање иновацијама у Србији кроз развој и примену интердисциплинарних 
постдипломских курикулума за управљање иновацијама - MAIN“, члан пројектног тима 
2013 - 2016. (буџет 773.000 ЕУР, 5 земаља, 15 чланова конзорцијума)  

„Имплементација студентског парламента у Србији - ISPAS“ 2006 - 2008, коаутор (буџет 
125.000 ЕУР, 3 земље, 10 чланова конзорцијума) 

FP7 - „Ноć европских истраживача“ у Србији: Развој платформе за дистрибуцију садржаја, 
аутор и организатор у периоду 2010-2013. 

HORIZON 2020 – Акција: Марија Склодовска Кири - „Ноћ европских истраживача“ у 
Србији 2014 - 2019, Развој платформе за дистрибуцију садржаја. Аутор и руководилац 
пројекта.  

IPA Прекогранична сарадња Мађарска – Србија. 

„Заједнички развој наставних планова и наставних материјала из области машинског 
инжењеринга на MSc. Nivou - DEVMECUR ”Србија-Мађарска 2013 - 2014, финансијски 
менаџер. (буџет 165.560 ЕУР, 2 земље, 2 члана конзорцијума). 

„Експлоатација различитих извора енергије за производњу зелене енергије  (Green Energy-
XDEGREE“: производња енергије комбиновањем различитих извора енергије и сировина, 



и креирање SCADA платформе за управљање системом на мрежи, заменик руководиоца 
пројекта, 2017 -2020. (Буџет 1.696.336 ЕУР, две земље, 5 чланова конзорцијума).  

„Прекогранична ИТ мрежа за конкурентност, иновације и предузетништво-XBIT“: 
Стварање повољних услова за развој ИТ индустрије и предузетништва и њихово 
коришћење као генератора иновацијских капацитета и ефикасног средства за повећање 
укупне конкурентности програмске области, руководилац пројекта, 2017 - 2020. (Буџет 
562.256 ЕУР, 2 земље, 5 чланова конзорцијума).  

„Обновљиви извори енергије за паметне одрживе домове здравља, универзитетске центре 
и друге јавне зграде - RESCUE“ 2019 - 2021., промоција обновљивих извора енергије, 
енергетске ефикасности у јавним зградама, увођење енергетски ефикасних система 
управљање енергијом у зградама, решење за домове здравља и универзитетске зграде, које 
се може применити и на друге јавне зграде; финансијски менаџер (буџет 1.936.989 ЕУР, 
две земље, 5 чланова конзорцијума).  

 

 


