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Радна биографија  

  

         

 

 

 
 

Лични подаци 

 

Датум рођења:   10.04.1969.год. 

Место пребивалишта:   Барајево, Железничка 2а 

Националност:   српкиња 

Пол:    женски 

Радни статус:   запослена 

Брачни статус:   удата, мајка двоје деце 

Интересовања: едукација деце и унапређење педагошког приступа у савладавању 

градива и жеља за сталним личним усавршавањем   
 

Досадашње радно искуство: 

 

2018. године пријављена Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за 

Саветника за безбедност у транспорту опасне робе испред друштва 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.  

 

од 2017. до данас ради као начелник Одељења за праћење превоза опасних материја и посебне 

превозе (нарочите пошиљке) у Сектору за саобраћајне послове. 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 

 

од 2015.-2017. год. ангажована на радним задацима организовања и извршавања технолошких и 

организационих послова у вези затвора пруга, транспорта нарочитих 

пошиљки, посебно уговорених превоза, затим кординације и сарадње са медија 

центром по питању технолошке и техничке докуменатције и остало у оквиру 

саобраћајне струке. 

 

од 2015. године  постала помоћник директора за технологију и техничку докуменатцију у 

Сектору за саобраћајне послове у тада новоствореном друштву 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.  

од 2011-2015.год. ради на пословима дефинисања и издавања техничких услова за пројектовање 

и изградњу објеката и постројења у инфраструктурном појасу железничких 

пруга у оквиру Сектора за стратегију и развој, Железнице Србије“ ад,. 

од 2010.године  постала руководилац пројекта за развој превоза у Сектору за стратегију и 

развој,  „Железнице Србије“ ад. 

од 2003.године постала главни водећи организатор у Одељењу за ванредне догађаје у оквиру 

Сектора за саобраћајне послове, „Железнице Србије“ ад, 

од 1999.године запослена на „Железници Србије“ ад у Секцији за саобраћајне послове 

Београд, као водећи инжењер технолог. 

Мр Снежана Маринковић, дипл.инж.саоб. 

„Железнице Србије“ ад, Немањина 6, Београд 

Сектор за саобраћајне послове 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 

Телефони: 011/268-2347   063/86-88-988; 

E-mail: snezana.marinkovic@srbrail.rs 

 marinenas@gmail.com 
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Школске 1998/1999  радила у основној школи „Кнез Сима Марковић“ у Барајеву као професор 

математике са децом школског узраста од петог до осмог разреда. 

 

Образовање 

 

2017  у Министарсртву грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре положила испит и 

добила Сертификат о стручној оспособљености саветника за безбедност у транспорту 

опасне робе у друмском и железничком саобраћају број 433/2017. 

2011 одбранила је на Факултету за менаџмент, Универзитет „Алфа“ у Београду, 

магистарску тезу под називом: „Унапређење квалитета услуге превоза путника на 

железници“ на смеру менаџмент саобраћаја и телекомуникација и стекла академски 

назив магистар наука о менаџменту саобраћаја. 

1997 завршила је студије на Саобраћајном факултету, Универзитет у Београду, као  редован 

студент на одсеку за железнички саобраћаj, са општим успехом 8,32 (осам и 32/100) у 

току студија и оценом 10 (десет) на дипломском испиту на тему: „Организација 

приградског железничког саобраћаја на релацији Београд - Ваљево“ и стекла стручни 

назив: дипл.саобраћајни инжењер. 

 

 

Актривности 

 

од 2020 – марта 2021 учествовала у стручном оперативном тиму за помоћ при изради Процене 

ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања за „ИНфраструктуру 

железнице Србије“ а.д. 

новембар 2018. учестовала у припреми семинара одржаног у Новом Саду, дана 16.11.2018. 

под називом „Измене ADR/RID 2019“ на којем су, поред измена ADR/RID, 

презентоване и тек донете измене Закона о транспорту опасне робе (ЗоТОР). 

од 2007-2011.год. учествовала у раду Железничке ревизионе комисије за верификацију пројектне 

документације у оквиру Сектора за стратегију и развој, Железнице Србије“ ад. 

Стручне радове („Модел реструктуирања железнице у функцији повећања конкурентности“, 2013.год. 

„Квалитет превозне услуге на железници и систем управљања квалитетом“, 2011. год.)  објављивала у 

часописима, учествовала на нациналним научним скуповима.  

 
 

Додатна знања и вештине 

 

Рачунарски писмена са добрим познавањем свих програма Microsoft office (Word, Excell, PowerPoint, 

Visio, Outlook) и познавање рада са електронском поштом и интернетом. 

Користи и служи се енглеским језиком.  

Поседује возачку дозволу „Б“ категорије и активни је возач. 

 

остала интересовања:  

 

жеља за сталним личним усавршавањем, похађање курса енглеског језика - напредни ниво, 

перманенетно упражњавање спортских активности, планинарење, едукација деце, хортикултура... 

 

 


