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Лични подаци 
Име и презиме 

Датум и место рођења 
Адреса  

Број мобилног телефона 
Е-адреса 

Држављанство 
Брачни статус 

 
Образовање 

Период  
Назив факултета 

Назив додељене квалификације 
Модул 

 
Период  

Назив факултета 
Назив додељене квалификације 

Смер 
 

Тренутни радни ангажман 
Од јула 2014. 

 
 

Од октобра 2015. 
 
 
 

Радно искуство 
Период 

Организација 
Јавна функција 

 
Период 

Послодавац 
Радно место 

 
Период 

Послодавац  
Радно место 

 
Период 

Послодавац  
Радно место 

 
Период 

Послодавац  
Радно место 

 
Период 

Послодавац  
 

Радно место 
 

Период 
Послодавац  
Радно место 

 
Период 

Послодавац  
Радно место 

 

 
Иван Јакшић 
17. август 1979. године, Београд 
Генерала Љубомира Милића 9, Београд 
063/442-680 
jaksic_ivan@yahoo.com 
српско 
ожењен; двоје деце - Ања (5) и Виктор (5) 
 
 
2012 – 2014. 
Економски факултет, Универзитет у Београду – дипломске академске мастер студије 
Мастер економиста 
Пословно управљање – Пословно комуницирање и односи с јавношћу 
 
1998 – 2003. 
Економски факултет, Универзитет у Београду – основне академске студије 
Дипломирани економиста 
Маркетинг 
 
 
Канцеларија за Косово и Метохију  
Саветник за односе с јавношћу директора Канцеларије 
 
Јавно предузеће за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на 
српском језику у АП КиМ „Мрежа-мост“ 
Члан Надзорног одбора 
 
 
2014 – 2015.  
Београдска индустрија пива а.д. у реструктурирању 
Члан Надзорног одбора 
 
2014. 
Агенција за лиценцирање стечајних управника  
Саветник за односе с јавношћу 

 
2013 – 2014. 
Министарство привреде  
Саветник за медије и руководилац Службе за односе с јавношћу 
 

2013. 
Маркетиншка агенција Комунис (Communis DDB) 
Извршни директор Сектора за односе с јавношћу 
 
2007 – 2013. 
Привредна комора Србије (ПКС) 
Директор Центра за маркетинг, информисање и промоције 
 
2006 – 2007. 
Секретаријат за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа 
ЕУ пројекат спровођења Националне стратегије реформе правосуђа у Републици Србији 
Локални експерт за односе с јавношћу 
 

2004 – 2006. 
Правосудни центар Републике Србије за обуку и стручно усавршавање судија и тужилаца  
Сарадник за односе с јавношћу 
 
2003 – 2004. 
Пета економска школа „Раковица“ 
Професор 
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Страна 2/2 – CV Иван Јакшић  
 

Остало радно искуство 
Период 

Послодавац  
Радно место 

 
Период 

Послодавац  
Радно место 

 
Период 

Послодавац  
 

Радно место 
 

Период 
Послодавац  
Радно место 

 
Период 

Послодавац  
Радно место 

 
2016. 
Уника осигурање 
Консултант за односе с јавношћу генералног директора 
 
2014. 
Привредна комора малих и средњих предузећа и предузетника 
Консултант за односе с јавношћу 
 
2008 – 2009. 
Канада – Србија пројекат реформе правосуђа 
Пројекат унапређења односа између тужиоца и жртава/оштећених/сведока  
Локални консултант за односе с јавношћу 
 
2006 – 2007. 
Правосудни центар Републике Србије за обуку и стручно усавршавање судија и тужилаца  
Предавач на семинарима „Односи с јавношћу у судовима и јавним тужилаштвима“ 
 
од 2006. 
Разне организације 
Предавач на семинарима и тренинзима „Односи с медијима и јавни наступ“  

 
Страни језик 

 
Енглески 

  

Додатне информације  

ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

• Коаутор ПР приручника за портпароле судова „Односи с јавношћу у судовима“;  
М. Трифуновић, М. Голубовић, И. Јакшић; Београд, 2007. 

 

ЧЛАНСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈАМА • Фондација БСД (Београдски стратешки дијалог), члан УО од 2017. 

• Друштво Србије за односе с јавношћу (ДСОЈ), председник 2012-2014, 
заменик председника 2010-2012, члан УО 2008-2010, члан од 2005. 

• Српско удружење за маркетинг (СЕМА), члан од 2012. 

• Европска асоцијација директора комуникација (EACD), члан од 2010. 

• АБЦ Србија  (Audit Bureaux of Circulation), члан Управног одбора 2012-2014. 

• Асоцијација медија, придружени члан 2012-2014.  

• Глобални договор УН у Србији, члан Радне групе за борбу против корупције, 2012-2013. 

• Фудбалски Савез Београда, члан Извршног одбора, 2011-2012. 

• Менса Србија, члан од 2014. 
 

• Избор за Годишњу награду Удружења за тржишне комуникације Србије (УЕПС), 2013.  

• Избор за најбољу огласну кампању у 2014. маркетиншког часописа Табу (Taboo)  

• Студентска такмичења за односе с јавношћу, 2008-2014. 
 

• Преговарачка група за информационо друштво и медије за преговоре о приступању 
Републике Србије ЕУ, 2013 - 2014. 

• Радна група за израду Националне стратегије за борбу против корупције, 2013. 

• Радна група Агенције за борбу против корупције за маркетиншку кампању подизања 
свести о борби против корупције, 2013. 

• Радна група УНС-а за унапређење стања и положаја српских медија на КиМ, 2015. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ЧЛАНСТВО У ЖИРИЈУ 

 
 
 

ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА 
 

НАГРАДЕ / ПРИЗНАЊА • Признање Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
за посебан допринос афирмисању права на слободан приступ информацијама од 
јавног значаја и транспарентост у раду за 2008. i 2009. годину (у име ПКС) 

• Признање Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
за најбољи Информатор о раду за 2012. годину (у име ПКС) 

• Признања за најбоље односе с медијима у 2008, 2010, 2012. i 2013. години  
(у име ПКС и Министарства привреде, према мишљењу анкетираних новинара и уредника 
у традиционалном годишњем истраживању агенције Прагма) 

 


