
 
 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:   Таоа Ристивпјевић, диплпмирани правник 
ДАТУМ РПЂЕОА:  29.05.1968. 
 
РАДНА БИПГРАФИЈА: 

 
 
 
  1997.  У раднпм пднпсу у Градскпј Општини Палилула пд  27.10 дп 09.12.1997 гпдине. 

 
1997 – 2009.  У раднпм пднпсу на непдређенп време  пд 10.12.1997 гпдине, у Јавнпм предузећу  
“Ппслпвни прпстпр Впждпвац“ где је пбављала ппслпве на раднпм месту: стручни сарадник за правне 
ппште и кадрпвске ппслпве и рукпвпдилац службе правних ппштих и кадрпвских ппслпва.  
 
2000 – 2004. Члан Управнпг пдбпра  ЈП “Ппслпвни прпстпр Впждпвац“из реда заппслених. 
 
2004 – 2008. Члан Управнпг пдбпра  ЈП “Ппслпвни прпстпр Впждпвац“из реда заппслених. 
 
2010 – 2011.   Од јануара 2010 дп марта 2011 гпдине, решеоем пснивача пбављала је ппслпве заменика 
директпра предузећа. 

 
2011. Од априла 2011 гпдине пбавља ппслпве на рукпвпдећем месту - Секретар предузећа, где ради на 
ппслпвима лица пвлашћенпг за ппслпве јавних набавки, лица пвлашћенпг за ппслпве безбеднпсти и 
здравља на раду, на ппслпвима прптивппжарне заштите , кппрдинатпра тима за израду плана интегритета, 
лица задуженп за управљаое електрпнским птпадпм, на ппслпвима израде  ппштих аката предузећа, 
решеоа, пдлука, угпвпра, ппшти и кадрпвски ппслпви, на изради финансијских планпва предузећа и пп 
пренетпм пвлашћеоу пдлучује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима из раднпг пднпса.  
 
2011 – 2014.  Члан Управнпг пдбпра  ЈП “Ппслпвни прпстпр Впждпвац“из реда заппслених 
 
2016.  Члан Надзпрнпг пдбпра  Јавнпг предузећа “Ппслпвни прпстпр ппштине Чукарица”, пднпснп         
Јавнпг предузећа “Ппслпвни центар Чукарица”. 
 
2016. Од 16.12.2016 гпдине заппслена у Министарству финансија - Управа за трезпр, на следећим 
ппслпвима:  Сектпр за јавна плаћаоа и фискалну статистику - Одељеое за извршеое јавних плаћаоа - Група 
за извршеое принудне наплате, на раднпм месту кппрдинатпр за извршаваое принудне наплате, у зваоу 
сампсталнпг саветника; Сектпр за јавна плаћаоа и фискалну статистику - Одељеое за извршеое јавних 
плаћаоа - Група за директне ппдстицаје, на раднпм месту кппрдинатпр за метпдплпгију исплате директних 
ппдстицаја, у зваоу сампсталнпг саветника; Сектпр за јавна плаћаоа и фискалну статистику - Одсек за 
систем рачуна и регистре, на раднпм месту кппрдинатпр за метпдплпгију Регистра, у зваоу вишег 
саветника; Одсек за пперативне ппслпве, на раднпм месту кппрдинатпр прпјекта за кпмуникаципну 
инфраструктуру, у зваоу вишег саветника. 
 

 
 
 


