
БИОГРАФИЈА: 

 

Немања Јоксимовић рођен је 1990. године у Скопљу (Република Северна Македонија). 

 

Дипломирао је 2015. године на Правном факултету за привреду и правосуђе Универзитета 

Привредна академија, на опште-правном студијском програму и стекао звање - дипломирани 

правник, док је мастер академске студије завршио 2019. године на Правном факултету 

Универзитета Унион, на студијском програму корпоративно право и право организација и 

стекао звање - мастер правник. Такође, завршио је и Дипломатску академију при Министарству 

спољних послова Републике Србије 2021. године. 

 

Политички активан постао је 2009. године када се учланио у Српску напредну странку у којој 

је био на више различитих позиција, док је тренутно члан Председништва. 

 

У периоду од 2014. до 2016. године био је запослен у Српској напредној странци, да би од 

2016. до 2018. године био на двогодишњем стажирању у Државном правобранилаштву 

Републике Србије. На локалним изборима 2014, 2018. и 2022. године биран је за одборника у 

Скупштини града Београда. Као одборник, био је члан и председник више скупштинских 

савета и комисија, као и члан Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе. Од 

2020. године заменик је шефа одборничке групе Српске напредне странке у Скупштини града 

Београда. У периоду од 2018. до 2020. године био је на месту саветника министра за европске 

интеграције у Влади Републике Србије, док је на парламентарним изборима 2020. и 2022. 

године биран за народног посланика. Као народни посланик, биран је, између осталог, за члана 

Одбора за европске интеграције (2020.), члана Парламентарног одбора за стабилизацију и 

придруживање (2020.), члана Одбора за спољне послове (2022.), председника Посланичке 

групе пријатељства са Португалијом (2020.), председника Посланичке групе пријатељства са 

Лаосом (2022.). Од 2020. године члан је и Скупштине Акционарског друштва за железнички 

превоз робе „Србија Карго“ Београд. 

 

У свом вишегодишњем професионалном и политичком ангажману учествовао је и додатно се 

усавршавао на домаћим, али и на различитим међународним конференцијама и програмима 

који су одржани, између осталог, у Кини, Америци, Русији, Турској, Украјини, земљама 

Европске уније, и организовани од стране Комунистичке партије Кине (CPC), Конгреса 

Сједињених Америчких Држава (United States Congress), Федералне агенције за питања младих 

Руске Федерације (Росмолодёжь), Савета Европе (CoE), Европског парламента (EP), Одбора за 

спољне послове Европског парламента (AFET), Конференције одбора за европске послове 

парламената држава чланица ЕУ (COSAC), Министарства спољних послова Републике Пољске, 

Мисије Организације за европску безбедност и сарадњу (OSCE), Канцеларије ОЕБС-а за 

демократске институције и људска права (ODIHR), Европске народне партије (ЕPP), Омладине 

Европске народне партије (YEPP), Фондације Конрад Аденауер (KAS), Фондације Ханс Зајдел 

(HSS), Фондације Фридрих Науман, Политичке академије Аустријске народне партије (PolAk), 

Међународног републиканског института (IRI), Националног демократског института (NDI), 

Фондација Едуардо Фреи (EFF), итд. 


