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РАДНО ИСКУСТВО
28/08/2019–тренутно

Члан Радне групе за израду нацрта Закона о студентском организовању
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије,
Београд (Србија)

07/08/2019–тренутно

Студент проректор
Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац (Србија)

01/10/2017–01/10/2018

Председник Студентског парламента
Факултет техничких наука у Чачку, Чачак (Србија)

22/06/2018–04/07/2018

Председник Студентског парламента
Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац (Србија)

01/10/2016–01/10/2017

Потпредседник Студентског парламента
Факултет техничких наука у Чачку, Чачак (Србија)

01/05/2016–01/05/2017

Комисија за квалитет
Факултет техничких наука у Чачку, Чачак (Србија)

01/10/2015–01/10/2016

Координатор ресора за међународну сарадњу у Студентском парламенту
Факултет техничких наука у Чачку, Чачак (Србија)

05/2016–06/2016

Волонтер Црвеног крста Савски Венац
Црвени крст Србије, Београд (Србија)
- волонтирање за време мајских поплава 2016. године

ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКЕ
01/10/2014–тренутно

Факултет техничких наука у Чачку, Чачак (Србија)
- студијски програм: предузетнички менаџмент
01/09/2009–01/09/2013

Гимназија у Чачку, Чачак (Србија)

13/8/19
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- друштвено-језички смер
ЛИЧНЕ ВЕШТИНЕ
Матерњи језик/ци

српски

Страни језик/ци

РАЗУМЕВАЊЕ

ГОВОР

ПИСАЊЕ

Слушање

Читање

енглески

C1

C1

C2

C2

C1

италијански

B1

B1

A2

A2

A2

B1

B2

B1

B1

A2

француски

Усмена интеракција Усмено изражавање

Нивои: А1 и A2: Основна употреба језика - Б1 и Б2: Самостална употреба језика - Ц1 и Ц2: Напредна употреба
језика
Заједнички европски референтни оквир за језике

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Чланства

- Члан Алтернативне студентске организације од 2015. године.
- Председништво Удружења чачанских студената од 2016. године.
- Организациони одбор "Електријада 2017".
- Члан Савета Универзитета у Крагујевцу (за време мандата председника Студентског
парламента Универзитета у Крагујевцу).
- Члан Савета Факултета техничких наука у Чачку од 2018. године.
- Члан савета председника Студентске конференције универзитета Србије (СКОНУС).
- Члан Југословенске асоцијације студената економских факултета (ЈАСЕФ) од 2018. године.,
- Члан радне групе за израду Локалног акционог плана за младе на територији општине града
Чачка од 2019. године.

Сертификати

- Учешће на међународној конференцији "Техника и информатика 2016" на Факултету
техничких наука у Чачку.
- Учешће на "Конференцији младих лидера Русије и Србије" поводом 180 година
дипломатских односа ове две земље у Ректорату Универзитета у Крагујевцу 23. октобра 2018.
године.
- Учешће на форуму "Да ли су етички принципи оствариви?", које је организовала
канцеларија Савета Европе у Београду у партнерству са Универзитетом у Крагујевцу 06.
новембра 2018. године.
- Учешће на конференцији "Крени напред - move forward" посвећена спровођењу
Националног акционог плана 2017-2020. године коју спроводи Фондација за социјалне и
демократске иницијативе (ФОСДИ), у оквиру пројекта посећеном институционалном
унапређивању НАП за примену Резолуције Савета Безбедности УН 1325 "Жене, мир,
безбедност" у Београду 28. новембра 2018. године.
- Учешће на семинару "Јачање капацитета студентских представника" у организацији
Студентске конференције академија и високих школа Србије (СКАС) на Златибору 14.
децембра 2018. године.
- Учешће на "Студентском форуму Универзитета у Новом Саду" одржаном на Златибору
од 18. до 21. марта 2019. године.
- Учешће на конференцији "Односи са јавношћу у установама образовања - 5 PR 2019" у
Чачку 25. маја 2019. године.

Публикације

▪ Миљаковић, С. (2012). Слобода, равноправности, братство, Гимназион, 8 (12), 34.
▪ Miljaković, S. (2012). Liberté, égalité, fraternité, Gimnazion, 8 (12), 35.

Пројекти
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- Оснивач пројекта "Студент ментор" на Факултету техничких наука у Чачку
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- Протокол о сарадњи између Студентског парламента Факултета техничких наука у Чачку и
Студентског збора Факултета организације и информатика Вараждин (Хрватска)
- Оснивач пројекта "Хуманитарна универзитетска недеља спорта - ХУНС" и председник
извршног одбора од 2017. године.
- Оснивач пројекта"Дани каријере" на Факултету техничких наука у Чачку од 2018. године,
- Организатор предавања заснованог на истраживању које је спровело Министарство за
демографију и популациону политику "Утицај миграција на животне путеве и раскршћа
студената". Резултате је представила министарка без портфеља Славица Ђукић-Дејановић,
16. новембар 2018. године.
- Трибина проф. др Данице Грујићић, Дом културе Чачак, 25.02.2019. године, главни
организатор.
- Иницијатива за укидање трошкова студирања и смањења обавеза трудним студенткињама и
онима које одгајају децу до једне године старости, усвојена на седници Сената Универзитета у
Крагујевцу 28.02.2019. године.
- Организација "Купа ректора 2019" у Чачку (14. април 2019. године).
- Организација хуманитарног концерта за Мину Месаровић 24. априла у Гимназији у Чачку.
Признања и награде

- Најчиталац градске библиотеке у Чачку, 2003.
- Institut français de Serbie, награда за дат интервју под називом Amitié francophone des fans de
tennis au delà des frontiéres, 2014.
- Сребрна медаља на Купу ректора 2016. (стони тенис)
- Бронзана медаља на Купу ректора 2017. (стрељаштво)
- Прво место из области научно-истраживачких радова на "Екологијади 2017" (назив рада:
Анализа радних и конструктивних параметара рада фотонапонског система применом PVGIS)
- Треће место из енглеског језика на "Економијади и менаџеријади 2018"

Конференције

Конференција "Техника и информатика 2016" на Факултету техничких наука у Чачку
"Bridging the gap between the classroom and reality ESP - Task based/Topic centred learning" by
Vesna Kovacevic
- одржала презентацију која показује овај приступ учењу стручног страног језика.
Конференција "Јачање капацитета студентских представника" на Златибору
"Закон о студентском организовању"
- председник Студентске конференције академија и високих школа Србије Милутин Марковић
и ја одржали смо интерактивну трибину, чији је циљ био да прикажемо значај доношења
оваквог закона у Републици Србији, али и да укажемо на примере добре праксе из других
земаља.
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