
РАДНА БИОГРАФИЈА 
 
Име и презиме : Зоран Степановић 
 

Датум рођења : 
 

16. јун 1970. 
  

Образовање : дипломирани машински инжењер, дипломирао на Машинском 
факултету Универзитета у Београду 1996. године на смеру за 
термотехнику са просечном оценом 8,23 и оценом 10 на дипломском 
испиту. 
Поседује лиценце одговорног пројектанта (330) и одговорног 
извођача (430) термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 
технике, као и лиценцу одговорног инжењера (381) за енергетску 
ефикасност зграда. 

  

Радно искуство : од 1997. до 2002. године – “Термоелектро” Београд – инжењер 
објекта 
 

од 2002. до 2016. године – СЗР-СТР “Симон” Ваљево – пројектант и 
извођач термотехничких инсталација. 
 

од јула 2016. године – директор ЈКП „Топлана-Ваљево“ 
 
1. Као одговорни пројектант или одговорни извођач радова радио на 
следећим већим објектима : 

- Вила Пламенац – Дивчибаре – инсталација централног грејања 
са пиролитичким котлом 80кв и топлотним пумпама – јул 2016.   

- Основна школа „Илија Бирчанин“ Причевић – инсталација 
централног грејања – март 2016. 

- ПТУР „Живојиновић“ Ваљево, климатизација, вентилација, подно 
грејање, радијаторско грејање (1000м2) – од новембра 2015. до 
априла 2016.  

- ЈП “Водовод“ и ЈП „Чистоћа“ – Мионица, инсталација централног 
грејања и хлађења топлотним пумпама ваздух - вода – новембар 
2015. 

- Радионица за српски језик и културу, инсталација централног 
грејања са котларницом 80кв на принципу пиролизе – 2014.год.  

- Топлотна подстаница пословног објекта „Вега“ д.о.о. у Ваљеву 
(100kW) - Јануар 2013. 

- Топлотна подстаница пословно стамбеног објекта у Ваљеву, 
Пантићева 99 (150kW) - Децембар 2012. 

- Топлотна подстаница Основног суда у Ваљеву (400kW) - 
Новембар 2012. 

- Топловод од Основне школе „Нада Пурић“ до Спортске хале 
„Студент“ - Септембар 2012. 

- Стамбено пословни објекат у Убу, „Грађевинар“ Уб (1100м2), 
централно грејање и котларница - Април 2012. 

- Топлотна подстаница за објекат „Темпо“ у Ваљеву (400kW) – 
Април 2012. 

- Топлотна подстаница у Ваљеву, Вука Караџића број 49 (120kW) - 
Март 2012. 



- Топлотна подстаница у стамбено пословном објекту у Ваљеву, 
Карађорђева 75 (700kW) - Децембар 2011. 

- Топлотна подстаница за Више Јавно Тужилаштво, Вука 
Караџића број 5 (250kW) - Октобар 2011. 

- Топлотна подстаница у Ваљеву, Синђелићева 36 (120kW) - 
Октобар 2011. 

- Котларница за више објеката у Мионици (1.730kW) са 
топловодом (550м трасе) – Мај 2011.  

- Пословно стамбени објекат у Ваљеву, Карађорђева 102-110 
(3000м2), пројекат инсталација централног грејања са топлотном 
подстаницом - Април 2011. 

- Топлотна подстаница у стамбеном објекту у Ваљеву, Пантићева 
72 (350kW) - Јануар 2011. 

- Топлотне подстанице у Насељу Ослободиоци Ваљева у Ваљеву 
(32 подстанице од 150 до 1200 kW) Јул 2010. – Децембар 2010. 

- Санација инсталације централног грејања Економске школе у 
Ваљеву - Децембар 2009. 

- Топлотна подстаница Пореске управе у Ваљеву, Вука Караџића 
број 2 (250kW) - Децембар 2009. 

- Пословно стамбени објекат у Ваљеву, Војводе Мишића број 10 
(3300м2), инсталација централног грејања и топлотне подстанице 
- Јун 2009. 

- Здравствени центар Ваљево, Стоматологија, реконструкција 
котларнице (310 kW) - Фебруар 2009. 

- ЈКП „Видрак“ Ваљево, инсталација централног грејања и 
котларнице (125 kW) - Новембар 2008. 

... 

2.   Као вршилац стручног надзора радио на следећим већим 
објектима : 

- ЕАР - Европска агенција за реконструкцију - Модернизација и 
рехабилитација даљинског грејања у Ваљеву.                 
Изградња градске топлане (130МW) i 3,3км топловода, од јула 
2007. до децембра 2008. године 

- ЕАР - Европска агенција за реконструкцију - Модернизација и 
рехабилитација даљинског грејања у Ваљеву.                  
Изградња 4,2км топловода и 6 топлотних подстаница, од маја 
2008. до децембра 2008. године 

-  „Центар дечијих летовалишта“ Митровац на Тари, инсталација 
котларнице и централног грејања, од 2005. до 2006. године 

       ... 

Остале 
способности : 

- Рад на рачунару (Microsoft Office package, AutoCAD) 

- Возачка дозвола Б категорије од 1988.године 

- Одлично познавање енглеског језика 
 


