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НЕБОЈША ЈОРДАНОВ 
Б и о г р а ф и ј а 
 
Датум рођења:                         02. 09. 1966. 
Адреса:    Жикице Шпанца 21, 18000 Ниш 
Телефон::          018 213994; 063 10 77 421 
email:         nebojsa.jordanov.nis@gmail.com 
 
 
 
  
Радно искуство 
 
•   2015 до данас   Регионално привредно 

друштво за комуналну 
делатност „Нишки регион“ 

Д.О.О. 
 

 

 Радно место:     2015 до данас   Директор предузећа 
 

•   2007 до данас                ЈКП „Медиана“ -  Ниш  
   
 Радно место: 2017. до данас        

 
     2013. -2017. 
 
 
     2011. -2013. 

Извршни директор за 
оперативне послове 
Помоћник директора за 
техничке и оперативне 
послове 
Координатор Центра за 
заштиту животне средине и 
одрживи развој 

     2009. – 2011. Руководилац развоја и 
квалитета 

     2007. – 2009. Инжењер развоја 
    
•   2002 - 2007   Еи „ЈУГОРЕНДГЕН“  А.Д.Ниш  
   
 Радно место:    2006. – 2007. Руководилац  контроле и 

квалитета 
     2003. – 2006. Руководилац 

конструкционог бироа – 
развоја  

     2002. – 2003. Инжењер развоја 
    
•   1999. – 2002.                 Еи „ККЦ“  Д.О.О. Ниш  
   
 Радно место:    2001. – 2002. Руководилац одељења 

завршне обраде 
     1999. – 2001. Асистент у одељењу 

завршне обраде 
    
•   1993. – 1997.   Предузеће „JONEX“  са П.О.  
   
 Радно место:    1993. – 1997. Сувласник и директор 

предизећа  



 Небојша Јорданов- биографија 
 
 

 2  

    
Образовање: 
 
•   1999.   Дипломирани инжењер електронике 

      Електронски факултет - Ниш 
 

 
Страни језици: 
   
Енглески језик- ниво А, основно познавање 
Руски језик:, основно познавање 
 
Рад на рачунару: 
 
•   Кориснички софтвер, MS OFFICE, Auto CAD 
 
Радна и пословна достигнућа: 
 

 За време рада у „ЈУГОРЕНДГЕН“ А.Д. Ниш руководилац пројекта развоја 
зрачника за рендген апарат „Плафостат“– Клинички центар, Београд 

 У периоду од 1987. до 2008. године сарадник, коаутор или аутор неколико 
десетина инвестиционих елабората према Фонду за развој Републике Србије – 
сви су одобрени и реализовани. Поменути пројекти су из области унапређења 
индустријске производње, пољопривреде, прехрамбене индустрије, заштите 
животне средине-отпадне воде развоја предузетништва и слично. 

 За време рада у ЈКП „Медиана“ Ниш, аутор или коаутор више реализованих 
идејних решења-пројеката: 

 Сакупљање и транспорт отпада у општини Мерошина 
 Унапређење рада зимске службе 
 Техничко унапређење погона за рециклажу ПЕТ-а 
 Идејно решење ГИС-а, члан институционалне радне групе-2012. 
 Идејно решење за подземне контејнере 
 Управљање отпадом у викенд насељима 
 Рециклажна острва 
 Идејно решење за соларно загревање санитарне воде-није реализован 
 Идејно решење „Рециклажног центра“   
 Нацрт Локалног плана за управљање рециклабилним отпадом  
 Програм уклањања дивљих депонија 
 Отклањање забране депоновања отпада на депонији-сметлишту Бубањ 

кроз извршење наложених мера Републичке инспекције за заштиту 
животне средине 

 Учешће у изради Регионалног плана за управљање отпадом 
 Ревизија Локалног плана за управљање отпадом 
 Мониторинг депоније-сметлишта Бубањ 
 Координатор Савета градоначелника Града Ниша за управљање 

отпадом-2012 
 Члан координационе радне групе за ревизију Локалног плана за 

управљaње отпада-2014. 
 Идејно решење, пројектно сагледавање и увођење накнаде за 

одлагање комуналног отпада-април 2014. 
 Члан институционалне радне групе за питања ромске популације-2018. 

 
Стручно усавршавање-сертификати: 
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 Интерни проверавач за процес стандардизације QMS/EMS/OHSAS (систем 
менаџмента квалитетом)– Ниш, јун 2007 

 Национални стручњак за управљање одржавањем– Копаоник, март 2008. 
 Обука за издавање интегрисане дозволев– Управљање отпадом, Београд 

новембар 2008. 
 Обука за израду Планова управљања отпадом на општинском и регионалном 

нивоу– Београд, новембар 2008. 
 Управљање пројектима финансираних из фондова европске уније- Београд, 

март 2013. 
 Политика и циљеви одрживог развоја, Београд, новембар 2013. 
 Програм професионалног усавршавања из области заштите животне средине- 

Београд, април 2015. 
 Семинар амбасаде Јапана за јавна предузећа- Београд, јун 2015 
 Програм професионалног усавршавања- Примена регулативе у области 

заштите животне средине- Београд, септембар 2015. 
 Стручњак за управљање отпадом- Београд, мај 2016. 
 Програм професионалног усавршавања- Регулатива у области индустријског 

загађења и управљања отпадом- Београд, јул 2016. 
 Корпоративно управљање у јавним предузећима, друштвима капитала и 

привредним друштвима- Ниш, јун 2017. 
 Читање и разумевање финансијских извештаја – Београд, 2018. 

 


