
                                                   Р А Д Н А       Б  И  О  Г  Р  А  Ф  И  Ј  А 

 

 Бранко Љубоја, рођен 6. септембра 1965. године у Кикинди. 

Основну школу завршио је у Накову, средњу школу правног смера 

завршио је у Кикинди. Звање дипломираног правника стекао је на 

Правном факултету у Београду 1992. године. Акадамске мастер студије 

завршио на такође на Правном факултету у Београду, 2012. године са 

просечном оценом 9,75. На истом факултету тренутно је на докторским 

студијама, на уставно-правном модулу. Правосудни испит положио је 

1997. године.  

 У периоду 2008—2013. године обављао функцију начелника 

Општинске управе општине Кикинда, а од  2013. до 2016. године исту функцију обављао у 

општини Житиште. Пре тога, био је запослен у Омладинском фудбалском клубу "Кикинда" 

на функцији генералног секретара, потом у Општинској управи општине Кикинда, на 

радним местима начелника Одељења за скупштинске послове, шефа Службе за заједничке 

послове и руководиоца Услужног центра. Једну годину је био запослен у хемијској 

индустрији, у АД "МСК" Кикинда на радном месту руководиоца Службе за кадровске и 

административне послове.  

 Учествовао је у изради најважнијих нормативних аката града Кикинде и општине 

Житиште, као и у раду на реализацији инфраструктурних, културних и других пројеката. 

 За време вршења функције начелника Општинске управе општине Кикинда, у 

општинској управи успостављен секретаријат локалне пореске администрације и извршен 

попис непокретности на територији општине Кикинда, чиме су неколико пута повећани 

приходи општине од пореза на имовину. Успостављен систем „Све за 48“, започет процес 

стандардизације рада по систему ISO стандарда, извршена комплетна реконструкција 

зграде општине Кикинда.  

 Један је од оснивача  манифестације "Кикиндски дијалози", као и „Центра за 

културу дијалога“ Кикинда, у оквиру којих је у Кикинди организавао више округлих 

столова и књижевних вечери на којима су учествовали водећи интелектуалци из Србије и 

земаља у окружењу.  

 Сарадник Сталне конфернције градова и општина на пројектима: 

- обука одборника поводом Закона о локалној самоуправи од 2002. године  

- израда „беле књиге“ проблема у локалној самоуправи 

- израда предлога одлука везаних за Закон о јавним предузећима 

- предлог преноса надлежности на локалне самоуправе одређених инспекцијиских 

послова 

- пројекат формирања мреже начелника градских и општинских управа у Републици 

Србији  

 Стручне текстове објаввљивао у часопису „Полис“, а публицистичке у часопису 

„Hereticus“. Коаутор је приручника „Основи законодавства у образовању“. Стална 

конференција градова и општина му је објавила књигу "Организација власти у једницама 

локалне самоуправе у Републици Србији". 

 Служи се енглеским и руским језиком. 

 Ожењен, отац двоје деце. 

 

НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ: 



1. Израда стратегије општине Кикинда 2010-2014 – кородинатор  и аутор завршног 

документа (пројект финасиран од стране УСАИД); 

2. Израда стратегије економског развоја општине Кикинда – координатор (пројекат 

МСП Европске уније); 

3. Пројекат „Кикиндски мамут“ - стручни сарадник – израда аката, (пројект МСП 

финаниран од стране Европске уније); 

4. Увођење ситема „Све за 48“ у Општинску управу општине Кикинда-председник 

Савета пројекта (пројекат EXCHANGE)  

5. Пројекат „Подршка локалним одборницима у промени Закона о локалној самоуправи 

од 2002. године“ – организатор СКГО, експерт/предавач 

6. Примена новог Закона о јавним предузећима, СКГО - експерт, израда модела аката 

7. Унапређење рада скупштина јединица локалне самоуправе, СКГО – експерт, израда 

анализе са предлогом мера; 

8. Организација мреже начелника у овиру СКГО – консултант; 

9.  „Општински економски развој у источној Србији“, пројекат ГИЗ – предавач на 

тему јавних набавки  

10.  „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, пројекат Савета Европе – 

консултант на спровођењу пројекта у 3 јединице локалне самоуправе 

 

ОБЈАВЉЕНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ: 

 

1. Јовица Тркуља – Бранко Љубоја „Основи законодавстава у образовању – 

приручник“, Досије, Београд, 2007. 

2.  „Организација власти у локалној самоуправи у Републици Србији“ – Стална 

конференција градова и општина, Београд, 2013. 

 

КОНТАКТ: 

Бранко Љубоја 

Пере Сегединца 1/3 

23300 Кикинда 

 

Е-мајл: brankoljuboja65@gmail.com 

Tелефон: 0230/435-340; 062/208-496; 063/375-153 
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