
Биографија – Дарко Миланковић 

Рођен у Новом Саду, 15. јануара 1985. године. 

Гимназију „Светозар Марковић“ завршио је у Новом Саду, а након тога дипломирао је инжењерство 

заштите животне средине  на Факултету Техничких Наука у Новом Саду. Током студирања био је 

стипендиста Министарства просвете и образовања. Након основних студија уписао је докторске 

студије такође на Факултету Техничких Наука, Универзитет у Новом Саду. Од 2009. године радио је 

на Факултету Техничких Наука, као стипендиста докторант све до 2014. године у оквиру департмана 

Производног машинства у оквиру лабораторије за метрологију, приборе, алате и еколошко-

инжењерске аспекте. Написао је преко 10 научних радова, учествовао у многим научним 

конференцијама и реализовао велик број домаћих и интернационалних развојних пројеката. 

Стручно усавршавање стекао је у оквиру следећих универзитета: („Prince of Songkla University“, 

Краљевски универитет на Тајланду, „University of Applied Sciences, Technikum Wiena“, Универзитет 

примењених наука у Бечу, Аустрија, Машински факултет у Љубљани, Словенија). 

Од 2014. – 2016. је био на позицији директора ЛЦА центра.  У периоду 2014. до 2016. године био је 

пројект менаџер на преко граничном развојном пројекту „Low Enthalpy Geothermal Energy 

Demonstration cases for Energy Efficient building in Adriatic area - LEGEND“. Од 2016. – 2019. године 

радио је у општинској управи општине Сремски Карловци на позицији руководиоца одељења за 

локални економски развој и привреду. Државни стручни испит по програму за високо образовање 

положио је 2017. Поред наведеног био је пројектни менаџер и пројектни координатор у име 

општине Сремски Карловци на вишемилионским развојним пројектима преко граничне сарадње са 

Мађарском и Хрватском. Такође изградио је регионалну мрежу партнерских институција креирану 

кроз реализацију преко 10 међународних пројеката. Такође, он је и пројектни координатор испред 

општине Сремски Карловци у оквиру пројекта Нови Сад 2021 Европска престоница културе. 2019. 

године општину Сремски Карловци је у оквиру Генералне скупштине увео у престижну организацију 

Уједињених нација „Градови весници Мира“ раме уз раме са више од 165 метропола широм света.  

Од 2017. до 2020. године био је на функцији председника управног одбора Туристичке организације 

општине Сремски Карловци. Такође, у својству руководиоца одељења за локални економски развој 

и привреду а за потребе кабинета председника општине Сремски Карловци припремао је 

дипломатске протоколе и процедуре високих политичких званичника. Спровео је међу првима 

дигитализацију дела културно-историјског и природног наслеђа у општини Сремски Карловци са 

приказом свих велелепних манастира на простору епархије Сремске.  Такође припремао је говоре 

као и дописе за јавно обраћање путем медијских конференција.  

Поседује сертификат издат од стране Шведске Владе 2019.  на тему секторског приступа локалном 

и регионалном економском развоју. Од октобра 2019. запослен је у Регионалној развојној агенцији 

Бачка на позицији пројект менаџера и активно реализује текуће међународне и домаће пројекте. 

Сертификован је ментор за подршку ММСП сектора од стране Јапанске развојне агенције и Развојне 

агенције Србије.  

Члан је Српске напредне странке. Отац два дечака.  

Говори енглески језик.  

 


