РАДНА БИОГРАФИЈА
ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „КОЛУБАРА“

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Милан Милутуновић
ШКОЛСКА СПРЕМА:
Дипломирани грађевински инжењер
(дипломирао на Грађевинском факултету у Београду, 1980.год., одсек за
бетонске конструкције)
ТРЕНУТНО ЗАПОСЛЕЊЕ
Јавно предузеће за управљање и
коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни
„Колубара“ у Ваљеву са функцијом: Технички директор
РАДНА БИОГРАФИЈА: Од 1980. год. до 1995.год.
Запослен у Грађевинском предузећу“Јабланица“ из Ваљева.
- од 1981.год. до 1984.год радио као руководилац градилишта
- од 1984.год. до 1986.год. радио као главни инжењер
- од 1986.год. до 1991.год. радио као Технички директор
- од 1991.год. до 1995.год. радио као Генерални директор
Већи пројекти на којима је радио:
стамбено насеље „Колубара“ у Ваљеву.
велики број стамбених зграда у Београду
фабрике:
„Крушик“ у Ваљеву
„Градац“ у Ваљеву
„4 Новембар“ у Мојковцу, Црна Гора
„Обод“ у Мојковцу, Црна Гора
мостови и пословни објекти
инфраструктурни објекти:
фабрика за прераду отпадних вода у Ваљеву
фабрика за прераду чисте воде „Пећина“ у Ваљеву
Од 1995. год.до 2000.год. запослен у Грађевинском предузећу „Триопром“ у
Ваљеву где је радио као:
Главни инжењер
Већи пројекти на којима је радио:
- Реконструкција и доградња фабрика за прераду отпадних вода у Ваљеву
Од 2000. год. до данас запослен у Јавном предузећу за управљање и
коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни
„Колубара“ у Ваљеву
од 2000.год. до 2005.год. радио као Генерални директор
од 2005.год. радим као Технички директор

изградња бране „Ровни“
служба Стручног наџора
Стручни наџор на изградњи објеката бране и акумулације „Ровни“
Кординација рада учесника на изградњи бране и акумулације „Ровни“
изградња Ц.С„Пакље“ и Х.Ч.“Пакље“
Реконструкција фабрике за прераду чисте воде „Пећина“ у Ваљеву
Члан тима за Имплементацију изградње Регионалног водопривредног
система Стубо-Ровни у оквиру Колубарског регионалног система за
водоснабдевање
Саветник при изради Просторног плана подручја посебне намене
слива водоакумулације „Стубо- Ровни“ јул – август 2012. год.
Члан тима за отварање и оцену понуда (за изградњу Регионалног
водопривредног система Стубо-Ровни у оквиру Колубарског регионалног
система за водоснабдевање) који је формиран од стране Комисије ЕУ у
Србији
У периоду од 2008. до 2014. године био је члан УО ЈП “Колубара”.
Скупштина града Ваљева је на седници одржаној 24.12.2013. године
(Решењем бр. 112-83/14-04) именовала Милана Милутиновића за члана
Надзорног одбора ЈП „Колубара“ као представника запослених.

