
мр Душан Стокић 
 
 

Душан Стокић рођен је 16. маја 1966.г. у Београду. Ожењен је и има једно дете.  

 
 
Образовање 
 
Основну и средњу школу (XIII београдска гимназија) завршио је у Београду. Одслужио је војни 

рок (1984/85). Дипломирао је 1992.г. на Машинском факултету у Београду, на катедри за 
термотехнику, са оценом 10 на дипломском раду. 

На истом факултету, на катедри за процесну технику, током 1995. и 1996. године, са успехом 
је положио свих 12 предвиђених испита на последипломским студијама. Магистарску тезу под 
насловом: „Термотехнички аспекти транспорта течног хелијума“ одбранио је 1997.г са оценом 10 
код ментора, проф. др Димитрија Вороњеца. Почетком 1998.г. проглашен је за најбољег младог 
истраживача у Институту ВИНЧА за претходну годину. Исте године изабран је у звање 
истраживач-сарадник и отишао на краћа стручна усавршавања у Велику Британију и САД. На 
Факултету организационих наука од 2006.г. ангажован као спољни сарадник на предмету 
„Нормативно регулисање квалитета“ – CE знак за производе. 

 
 
Радно искуство 
 
На почетку своје пословне каријере, од јануара 1993.г., радио је у предузећу ДП Термовент, 

на изради техничке документације за термо-вентилациону опрему, где је провео 1 годину, 
завршивши приправнички стаж. 

 
Од 1993 до 2000.г. радио је као истраживач-сарадник у Институту ВИНЧА, у Лабораторији за 

физику (касније Лабораторија за нуклеарну и плазма физику). Kао инжењер-оператер био је 
задужен за постројење „Стандард 1“ за производњу течног хелијума (Линде, Немачка). Поред 
истраживачких послова радио је на пројектовању вишецевног криогеног транспортног вода, затим 
на оперативном пуштању у погон и одржавању постројења за течне атмосферске гасове, на 
производњи течног хелијума и сарађивао са привредом (Техногас, Криоопрема и др.), 
здравственим и медицинским установама и научним институцијама. Упоредо са овим, радио је на 
свом стручном усавршавању, а током 1998 изабран је у звање истраживач-сарадник. 

 
Од 1998 до 2000.г. упоредо са својим редовним пословима у Институту Винча, ради и као 

хонорарни асистент на факултету за предузетни менаџмент у Новом Саду, на предмету 
„Производне технологије и екологија“. Приредио је скрипта за тај предмет. 

 
Од 2000 до 2001.г. радио у Институту за мала и средња предузећа на пословима саветника и 

консултанта за израду бизнис планова, стручно-финансијску подршку МСП, на базама података, 
едукацији привредника и предузетника итд. 

 
Од 2001.г. (и даље) ради у Привредној комори Србије, на више различитих, одговорних 

позиција:  
 

1. Секретар Одбора за развој, истраживање и преструктурирање (2001-2002) 
2. Директор Центра за развој, реструктурирање и приватизацију (2002-2003) 
3. Извршни директор Сектора за привредни развој састављеног од 7 организационих 

јединица (2 одбора и 5 центара) са укупно 50-так запослених, координирајући активности у 
следећим областима: привредни систем, развој и приватизација, стручно образовање, 
едукација, квалитет, екологија, информациони системи, технолошке иновације (2003-2005) 

4. Секретар Одбора за заштиту животне средине и одрживи развој (2005-2014) 
5. Руководилац Центра за заштиту животне средине (2014- и даље). 



Кључни послови у Привредној комори Србије  
 
 

Кључне компетенције и експертиза: 
 

o Заштита животне средине,  
o Стандардизација (ISO 14000, ISO 26000),  
o Еколошки аудит (Environmental audit), 
o Провера компанијског пословања (Acquis audit), 
o Конкурентност кроз примену „зелених“ механизама 
o ЕУ директиве у области заштите животне средине, 
o „Еколошко“ означавање производа (ЕКО-знак), 
o Технички прописи за индустријске производе (CE знак),  
o Друштвено одговорно пословање (CSR, SR), 
o Одрживи развој,  
o Интегрисани системи менаџмента (IMS), 
o Развој пакета услуга (унапређење постојећих и развој нових услуга у ПКС) 

 
 

Послови, активности, задаци: 
 

o Заступање интереса пословног сектора у области заштите животне средине 

o Организовање јавних расправа о нацртима закона и прописа 

o Планирање, развој и реализација стручних скупова, семинара, обука за привреднике 

o Учешће у реализацији пројеката (PACE, GREEN, WE-EEN, SMART INNO, и др.) 

o Успостављање сарадње са међународним организацијама, пословно повезивање 

o Техничко законодавство (промоција и саветовање у вези поступка доласка до CE знака 
за индустријске производе) 

o Учешће у раду радних група, комисија и стручних тимова (у државним институцијама) 

o Учешће у раду на међун. пројектима и сарадња са међун. организацијама 

o Стручна припрема седница Одбора, председавање седницама и стручним састанцима, 
припрема закључака, праћење реализације закључака 

o Анализа нацрта закона, обједињавање мишљења чланова Одбора, давање стручног 
мишљења на нацрте стратешких докумената и других аката 

o Идентификовање проблема у привреди, прикупљање идеја и пројеката, проналажење 
могућности за финансирање пројеката и програма 

 
 

Чланство у стручним телима (одборима, радним групама, комисијама, саветима): 
 

o Члан посебне Радне групе за ревизију списка постројења која подлежу издавању 
интегрисане дозволе (Министарство енергетике, развоја и заш. жив. ср., од 2009) 

o Члан стручног тима ПКС за праћење процеса придруживања ЕУ 
o Члан Преговарачке групе 27 – животна средине и климатске промене – у Министарству 

пољопривреде и заштите животне средине 
o Члан ДОП тима ПКС за организацију и спровођење Програма „Национална награда за 

друштвено одговорно пословање“ (2007 и даље) 
o Члан Надзорног одбора Института за стандардизацију Србије (именован 2011.г. од 

стране Владе Републике Србије, изабран од чланова скупштине ИСС) 
o Члан Скупштине Института за стандардизацију Србије (као представник ПКС) 
o Члан Националне Комисије за доделу еко-знака у Републици Србији (према Правилнику 

о еколошком означавању производа, Сл. Гласник Р. Србије бр. 3/2009) 
o Председник Комисије за непристрасност у сертификационој кући СТАНДЦЕРТ 
o Председник Комисије TC 207 за област заштите живот. средине (стандарди серије ISO 

14000), Институт за стандардизацију Србије (од 1999, председник од 2012.) 



o Члан Националне Комисије КС СР001 за Друштвену одговорност (ISO 26000) (при 
Институту за стандардизацију Србије) 

o Национални експерт за стандарде о друштвеној одговорности номинован од Института 
за стандардизацију Србије 

o Члан Радне групе за заштиту животне средине при међународној организацији за 
црноморску економску сарадњу (BSEC) 

o Члан Радне групе за заштиту животне средине и енергетску ефикасност при 
Међународној трговинској комори (ICC) 

o Члан Извршног одбора Фонда за културу квалитета и изврсност (FQCE) 
o Члан Р. Г. за зашт. жив. сред. (Национални Конвент, Европски покрет), од 2008.г. 
o Члан званичне државне делегације на Дунавској конференцији у Бриселу (2008.г.) 
o Члан званичне државне делегације 6. Министарске конференције „Животна средина за 

Европу 2007“ 
 

Усавршавања, обуке: 
 

o Стручно усавршавање у иностранству (САД и Велика Британија, 1998.г.).  
o Стручни испит из области пројектовања вентилације аутопутних тунела (1999.г) 
o UNDP Сертификат о завршеној обуци „Управљањe пројектима“ и дводневна обука за 

коришћење софтвера MS Project (2002.) 
o Стручна обука „IFC Програм обуке о рециклажи“ (2007) 
o MTEC IPA/Environment - Двонедељна обука: „Претприступни фондови – заштита 

животне средине“, ECORYS, Witteveen+Boss, Grontmij, под покровитељством Краљевине 
Холандије (2.-16. децембар 2007.) 

o TAIEX радионица о амбалажном отпаду (2007.) 
o TAIEX дводневна обука: „Управљање опасним отпадом“ (7. и 8. октобар 2009.) 
o Тренинг тренера за корпоративну друштвену одговорност (CSR обука за консултанте у 

организацији немачке агенције InWent и консалтинг куће Iltis, 2007. и 2008.) 
o Међународна ISO Регионална радионица „Друштвена одговорност – нови стандард ISO 

26000“, (2008) 
o Обука „Лобирање у ЕУ“ – у организацији Канцеларије за придруживање ЕУ, обуку 

реализовала Бриселска канцеларија (Bruxelles Office, Norway) (2009.) 
o Четвородневна обука: „Пословни успех кроз одрживост“ (Будва, Црна Гора, 23.-26. март, 

2010) (Regional Environmental Center – REC) 
o Четвородневна обука: „Сертификовани ACQUIS auditor за имплементацију ЕУ 

законодавства у области техничких прописа, заштите животне средине, безбедности на 
раду, хемијске и фармацеутске индустрије и прехрамбене индустрије“ (Подгорица, Црна 
Гора, 9-13. мај, 2011) (Eurochambres – PACE: ACQUIS auditor) 

o Четвородневна обука: „Примена стандарда ISO 26000“ (Рига, Летонија,31.05.-03.06. 
2011) (International Organization for Standardization ISO) 

o TAIEX радионица „Отпад од електричне и електронске опреме (WEEE)“ (14. јун 2011.) 
o Стипендија у оквиру Програма „Говорите европски“ за двонедељни семинар о 

европским интеграцијама „Интензивни семинар о ЕУ“ и једнонедељну напредну обуку о 
преговарању у пракси „Преговарање са ЕУ у пракси“ (Бриж и Брисел, Белгија, 26. 
септембар – 14. октобар, 2011) (College of Europe, Development Office, Бриж, Белгија и 
Канцеларија Владе Републике Србије за придруживање ЕУ) 

o Семинар о примени IPPC Директиве у металургији и поступку припреме за издавање 
интегрисане дозволе „Металургија и интегрисана дозвола“, Београд, 8. децембар 2011, 
Технолошко-металуршки факултет, Центар за чистију производњу Србије, ПКС, Савез 
инжењера металургије Србије, Иновациони центар, Српско ливачко друштво 

o ОЕБС дводневна обука: „Јачање зелене дипломатије – један корак ка еколошкој 
безбедности“ (Београд, 29-30. новембар 2012) (OSCE Mission to Serbia, Министарство 
спољних послова, Министарство енерг., разв. и зашт. жив. сред.) 

o ОЕБС дводневна обука: „Јачање еколошке безбедности бавећи се енергетским 
изазовима“ (Београд и Сремски Карловци, 13-14. фебруар 2013) (OSCE Mission to 
Serbia, Министарство спољних послова, Министарство енерг., разв. и зашт. жив. 
сред.) 



Остале вештине 
 

o компјутерске вештине (MS Office, MS Project, MS Visio, Internet, ...) 
o вештине преговарања и презентовања  
o течно пише, чита и говори енглески језик 

 
 
Публикације 
 

o Објавио више од 70 стручних и научних радова у водећим националним и 
међународним часописима 

o Саопштио више од 30 стручних радова на националним и међународним 
конференцијама, публикованим у зборницима радова 

o Коаутор је 2 уџбеника и 1 приручника (за курсеве на Универзитету и у средњим 
стручним школама) 

o Израдио 7 рецензија и једну редактуру уџбеника за средње стручне школе 
 
 
Признања 
 

o Најбољи млади истраживач у Институту Винча за 1998. годину 
o Плакета Светске федерације Комора (WCF) за најбољи пројекат умрежавања – члан 

ужег тима који је припремио и пред комисијом одбранио пројекат „Успостављање 
друштвене одговорности у предузећима ЈИЕ“, који је ушао међу 4 најуспешнија 
пројекта у категорији „Best Networking Projects“ на 6. Светском конгресу Комора, 03.-
05. јуна 2009.г., Куала Лумпур, Малезија. 

o Признање за дипломатију која промовише важност заштите животне средине и 
одрживи развој, 05.јун 2014., Environmental Ambassadors for Sustainable Development. 

 
 
 

Новембар 2014. 


