
Бипграфија (CV) 

Име и презиме: Златан Маринковић  

Датум рођења: 16.09.1960. године  

Адреса:   Милоша Милојевића бр.34  
Место боравка: Шабац  

Број телефона:  065/ 23-24-025  

E-mail: marinkovic.zlatan28@gmail.com  

Фпрмалнп пбразпваое: 

1983.г. Војна академија Копнене војске, род инжињерија. 

1979.г. Техничка школа ''Борис Кидрич'' Шабац, смер грађевина. 

Нефпрмалнп пбразпваое: 

-Положени испити за лиценце ПР-1 (процена ризика у заштити имовине и пословања) и 

ЛФ-2 (СлОб за ФТЗ).  

-Септембар-децембар 2006.г. Курс  за оснивање и вођење малог бизниса, на ФОН-а у 

Београду,у оквиру тога и положен основни ЕCDL. 

-1996.г. Курс безбедности у Обавештајно-безбедносном центру у Панчеву 

и више курсева за командире чета и команданта батаљона у роду инжињељије. 

 

Раднп искуствп: 

Од краја 2006.г. у пензији као потпуковник Војно безбедносне Агенције (ВБА). 

Од 2004.-2006.г. Начелник Одсека за контраобавештајну заштиту за мачвански и 

колубарски регион у оквиру ВБА, 

Од 2001.-2004.г. Начелник безбедности пешадијке бригаде у Шапцу, 

1994.-2001.Начелник Органа безбедности у инжињеријској бригади у Шапцу, 

1993.-1994.г Начелник у органу за оперативне послове у инжињеријској бригади у 

Обреновцу, 

Од 1984.-1993.г. командир чете за утврђивање и пионирске чете, 

1983.-1984.г. командир вода у чети за утврђивање.  
  

Дпдатна знаоа и вештине: 

-Делимично познавање енглеског језика,  

-Рад на рачунару у свим основним програмима Office (Word, Excel, PowerPoint), internet, 

Corel и Photoshop. 

-Изузетне стрељачке способности, из аутоматског оружја и пиштоља, 



-Пливачке способности и освајање више медаља у дисциплини 50 м са пушком. 

 

Личне карактеристике: 

-Дисциплинован, упоран и изузетних организационих способности, 

-Развијеног креативног и дивергентног начина размишљања уз одговарајуће аналитичке 

способности, 

-Врло комуникативан, прилагодљив свим срединама и користан за тимски рад, 

-Доста времена користи за самообразовање и праћење нових трендова посебно везаних за 

претходне послове из области обавештајног и контраобавештајног рада, као и праћење 

геополитичких кретања у свету,  

-Усавршавање знања енглеског језика и информационих технологија. 

 

Осталп: 

-Предавач и инструктор за обуку СлОб за фирму ’’Special Security’’ из Новог Сада (од 

2016 године) и проценитељ за процену ризика у заштити лица имовине и пословања (од 

2017 године).  

-Тренутно председник Савета МЗ ''Ш.Ливаде'' други мандат, где већину чине чланови 

СНС. 

-Био члан Савета за безбедност у Скупштини града Шапца два мандата. 

-За радни век проведен у војној служби више пута похваљиван, награђиван наградним 

одсуствима, новчаним наградама, медаљама и одликовањима. 

-За изузетне резултате у раду оцењиван увек одличним службеним оценама и ванредно 

унапређен у чин потпуковника. 

-Вишеструки давалац крви (преко 60 пута) за шта сам добио и Златну плакету са ВМА. 

-Ожењен и отац троје деце. 

 

 

 


