МАРИЈА БУГАРЧИЋ (1979)
РАДНО ИСКУСТВО:
1. Општина Лучани (2004–2011 године):
а) одборница и шефица одборничке групе
б) стручни консултант за област омладинске политике, права жена и националних мањина
2. Власница агенције за консалтинг, менаџмент и ПР послове „Best Way“ из Гуче (2007–2012 године).
3. Скупштина Републике Србије, посланица у Скупштини РС (2011–2012 године);
чланица скупштинских одбора за омладину и спорт, локалне самоуправе и пољопривреде, ауторка
већине амандмана из ових области.
4. Народна банка Србије (2012 – до сада)
17. децембар 2012 – 8. септембар 2013. године. Усклађеност пословања и контрола оперативних ризика,
самостални стручни сарадник;
8. септембар 2013 – 4. август 2014. Одељење за управљање имовином, самостални стручни сарадник“;
4. август 2014 – до сада. Одељење за управљање имовином, директор Одељења.
СИНДИКАЛНО ИСКУСТВО:
Од 4. јула 2013. године председник СОСС НБС.
2013. године члан Републичког обора Самосталног синдиката запослених у банкама, осигуравајућим
друштвима и другим финансијским организацијама Србије (BOFOS).
ОБРАЗОВАЊЕ:
1) Правни факултет у Крагујевцу – дипломирани правник
2) Београдска банкарска академија – мастер менаџер
КУРСЕВИ И СЕМИНАРИ:
– Децентрализација, фискална децентрализација, грађанско друштво
– New Public Management
– Урбанизам и имовина локалне самоуправе
– Пољопривреда, село и заштита животне средине
– Образовање
– Људска и мањинска права, млади и проблеми особа са посебним потребама
– Култура и медији
– Социјална заштита и примарна социјална заштита
– Међуопштинска и прекогранична сарадња
– „Млади и незапосленост“
Сви курсеви и семинари су одржани у Немачкој на Theodor Heus academic, затим у Белгији, Босни,
Хрватској и САД, у сарадњи са Фондацијом Friedrich Nauman, на Малти у организацији Европског центра за
радничка питања (EZA), подржан од Европске комисије. Једна од аутора брошуре „Локална либерална
политика у Србији“.
РАД НА РАЧУНАРУ:
– MS Office paket – напредни ниво
– Интернет (пословно и приватно)
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ:
енглески – напредни ниво
италијански – основни ниво
ЛИЧНЕ ОСОБИНЕ:
– одличне вештине у комуникацији
– Способност прилагођавања новим пословима, нарочито у тимском раду
– Добри јавни наступи
– Одличне организационе способности

