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СТЕВАН
ЛУГОЊА
Нови Сад
28.08.1980
Србин
Ожењен, двоје деце
Нови Сад,Војводе Шупљикца 30
064/84-37-317
stevanlugonja@yahoo.com

Образовање

Завршене студије на Економском
факултету у Суботици, одељење Нови Сад
смер "Финансије и рачуноводство"
(просек 8,27)
Завршена средња Економска школа
Светозар Милетић у Новом Саду,
смер "Економски техничар"

Вештине

Одлично познавање Енглеског језика
(диплома школе страних језика „New Vision School NS“ и „4 You
Novi Sad“)
Одлично знање рада на рачунару
(Word,Excel, Outlook, Power Point, Параграф, интернет...)
Биротехничко знање (слепо куцање)
Сертификат интерног проверивача система менаџмента
квалитетом, заштите животне средине, здравља и безбедности
запослених- ФТН
Уверење о положеном државном стручном испиту по програму
за високо образовање
Сертификат за руководиоца за финансијско управљање и
контролу –Европска организација за ФУК
Сертификат корпоративно управљање у јавним предузећима....L&A Consulting, Београд
Возачка дозвола “Б“ категорије

Радно искуство

ЈКП “Паркинг Сервис” Нови Сад
Директор предузећа

29.11.2013 -

Представљам и заступам јавно предузеће, организујем и
руководим процесом рада, водим пословање и одговарам за
законитост рада, реализацију одлука и других аката Скупштине
Града, Градоначелника и Градског већа Града Новог Сада,
предлажем годишњи програм пословања и предузимам мере за
његово спровођење, предлажем финансијске извештаје,
доносим правилник о организацији и систематизацији послова,
одлучујем о питањима из областима рада и радних односа,
информишем јавност о питањима из делокруга рада
предузећа…
Повеља Капетан Миша Анастасијевић-најбољи менаџер у
јавном предузетништву
Чланство у управним одборима:
1) 15.март 2019. - Члан управног одбора Удружења
паркиралишта Србија
2) 16.12.2015.-31.12.2016. - Регионална привредна комора
Нови Сад, Члан управног одбора
3) Члан надзорног одбора ФК Војводина
11.10.2012-28.11.2013 Градска управа за образовање

Заменик начелника
Организујем и обезбеђујем законито, ефикасно и стручно
обављање послова из делокруга рада Градске управе, обављам
најсложеније послове, организујем и усклађујем рад, дајем
упутства и смернице за рад, одлучујем о правима , обавезама и
одговорностима из радних односа запослених, старам се о
обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад,
одговоран за законитост рада и вршим и друге послове у складу
са законом, Статутом Града и одлукама Скупштине Града …

01.11.2011- 31.1.2012

“Energy net“ д.о.о. Каћ

Финансијски руководилац - Пројектовање и организовање
финансијске службе
Руководим, организујем, координирам и пројектујем будућу
финансијску службу. Да би служба била едукована и ефикасна у
обављању финансијских послова,дајем налоге и сугестије
будућем руководиоцу који се односе на сегмент контроле рада
запослених, старам се о извршавању радних задатака и
одговарам за њихово благовремено и потпуно извршавање,
Постављам финансијски план и анализу пословања друштва,
контролу планова , контролу прокњижених докумената, указујем
на неправилности и пратим исправку истих,остварујем
комуникацију са банкама,везано за кредите, банкарске
гаранције, тендере, пратим доспела потраживања, учествујем у
изради завршног рачуна и организовању пописа, сарадњи са
ревизорима,пореским, осигуравајућим институцијама и другим
пословима по налогу Генералног директора
20.03.2006- 01.11.2011
“Будућност“ А.Д.Нови Сад

Финансијски директор
Будућност А.Д.Нови Сад

–члан

извршног

одбора

Руководеће послове у фирми обављам од 10.09.2007.године
Као руководилац фин. службе обављам послове који се тичу
организације и рада финансијско-економске службе, пратим и
спроводим прописе из области фин. пословања, учествујем у

обезбеђењу документације за екстерне кредите (изузетно добри
односи са топ менаџментом већине банака и финансијских
институција), тендере, припреме података за информисање из
области плаћања, прилива и одлива средстава, израђујем
биланс плаћања и анализу извршења периодично, старам се о
благовременим уплатама и исплатама преко рачуна, активно
учествујем у свим преговорима о најважнијим питањима
функционисања фирме...
Активно радио и савладао послове ликвидатуре, благајне,
електронског плаћања, аналитике купаца , добављача,
магацинског и финансијског књиговодства, обрачуна плата,
пореза, камата...
2004-2005 Д.О.О. “Маркет 018”-Ниш
Као овлашћени дистрибутер за Војводину, волонтерски сам
обављао послове који се тичу дистрибуције и продаје фискалних
каса“Еи“ Ниш.

Хоби

Читање и спорт (прошао све фудбалске селекције ФК „Нови
Сад“,ФК „Пролетер“ Нови Сад)

