РAДНА БИОГРАФИЈА УРОШ ЛОНЧАР
Урош Лончар је рођен 28. 3. 1985. године у Новом Саду. У Каћу је завршио Основну школу
,,Ђура Јакшић“, а средње образовање стекао је завршивши Гимназију ”Јован Јовановић Змај“ у
Новом Саду.
Уписао је студије економије и 2011. године на EDUCONЅ универзитету стекао звање
дипломирани економиста. Проширујући своје знање из области права, на Правном факултету
за привреду и правосуђе у Новом Саду стекао је и звање мастер правник.
Своје образовање Урош је надоградио боравећи у САД и Великој Британији где је усавршио
познавање енглеског језика.
Урош је радно искуство почео стицати у приватном сектору, још за време студија, 2007. године,
када се, као власник предузећа у Каћу, бавио трговином. У предузећу ,,Nіna medіa“ доо Нови
Сад, бавио се широким спектром пројеката у области истраживања и испитивања тржишта и
јавног мњења, користећи различите методе и технике прикупљања података.
Од 2008. до 2011. године био је одборник у Скупштини Града Новог Сада.
Након стеченог искуства у приватном сектору, 2011. године се запошљава у ЈКП ,,Лисје“ Нови
Сад, а од 2013. године у ,,ЕПС дистрибуција“ д.о.о. Београд, где је радио као економиста, а од
2016. обавља одговоран посао специјалисте у Дирекцији за подршку тржишту и смањењу
губитака.
Поред наведеног, Урошу је 2009. године у оквиру Савета МЗ ,,Каћ“ поверено место председника
месне заједнице, где се бави организацијом рада у циљу функционисања општих, заједничких
и појединачних потреба становника, те питањима из области комуналне делатности и
решавањем комунално-техничких проблема у оквиру своје надлежности на нивоу месне
заједнице у Каћу, који има 14.000 становника.
Радећи у предузећима која се баве различитим врстама делатности, Урош је стекао велико
искуство у индивидуалном и тимском раду, у организационим пословним захтевима, те показао
савесност, доследност и одговорност у пословним изазовима. Такође, показао је спремност и
жељу да своје знање прошири и обогати.
Живи у Каћу и отац је сина.

