
ГДЕ РАДЕ ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ  

ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ? 

 

Периодични процеси акредитације захтевају, између осталог, анализу запослености кадрова, који су завршили 

студије на Факултету. Тим поводом неки од наших дипломаца су представили своје радне биографије, 

описали своја искуства са студија и послали поруку млађим нараштајима: 

 МИЛЕНА СТАНОЈКОВИЋ 

Наставник, Основна школа „Стеван Книћанин“ 

 

Завршила смер Професор техничког образовања. Од 2000. ради као наставник, 

а на радно место директора у ОШ ''Стеван Книћанин'' у Книћанину,  једногласно 

подржана од радника школе и Школског одбора и именована 2009. године од 

стране Покрајинског секретаријата за образовање. Тренутно ради као наставник 

у истој школи. Њена порука гласи: „Знање стечено на факултету уз констатно 

усавршавање омогућили су ми да без потешкоћа  “испратим” наставне садржаје 

прописане наставним планом и програмом  за Техничко и информатичко 

образовање и успешно их  презентујем  ученицима. Факултет нам је омогућио, 

након завршених студија и заснованог радног односа, да се усавршавамо у 

струци, те сам школске 2011/2012. године уписала мастер студије на смеру 

Информатика и техника у образовању“. 

  

НЕНАД ПОПОВИЋ 

Руководилац службе информатике, Компанија „Агрожив“ 

 

Ненад Поповић, дипломирао 2008. године на смеру Професор информатике, 

запослен 2009. као приправник систем инжењер у компанији Агрожив. Јула 

2010. године унапређен на место руководиоца службе информатике. IT служба 

тренутно броји 10 чланова од којих је 7 дилпомирало на различитим смеровима 

на Техничком факултету "Михајло Пупин" у Зрењанину. IT служба се бави 

одржавањем и унапређивањем информационог система, као и целокупне 

рачунарске опреме компаније „Агрожив“ са централне локацију у Житишту на 

свим локацијама компаније широм земље. 

 МАРИЈА ЂУРИШИЋ 

IT саветник и ревизор, Компанија „PWC“, Београд 

 

Завршила смер дипломирани инжењер информатике и мастер студије на истом 

смеру. Током студија била стипендиста Републичке Фондације за развој научног 

и уметничког подмлатка, фонда Доситеја и других стипендија. Запослена у 

Београду у компанији „PWC“, која је у региону југоисточне Европе саветник и 

ревизор једном броју највећих компанија у региону, укључујући и неке од 

највећих банака. Део је PWC регионалног тима који пружа услуге IT ревизије, 

као и услуга попут прегледа контрола пословних процеса, преглед контрола 

безбедности  IT система, преглед стања IT система,  унапређења процеса и 

помоћ у циљу постизања одрживости пословања и др. Њена порука је: 

“Конкурентност појединца на тржишту рада зависи од факултетског образовања, 

искуства стеченог праксом, волонтирањем, аганжманом на пројектима и 

учешћем на студијским програмима, вештина и знања стечених неформалним 

путем, као и радом на константном усавршавању.” 

  

  

  

  

  



 ЈЕЛЕНА КНЕЖЕВИЋ 

Бренд менаџер, Компанија АД „Дијамант“, Зрењанин 

 

Студирала на Техничком факултету "Михајло Пупин" на основним и мастер 

студијама, стекла звање Дипломирани инжењер производног менаџмента – 

мастер. Запослена у компанији Дијамант, која је највећи произвођач јестивих 

уља, биљних масти и маргарина на овим просторима. 2008. године је започела 

радно искуство као приправник у служби набавке, а од 2011. године ради на 

позицији бренд менаџера у служби маркетинга. Служба маркетинга је једна од 

најважнијих служби у компанији, чији је основни задатак да брине о 

потрошачима и задовољи њихове потребе, унапређује и шири асортиман 

производа и креира имиџ компаније. Њена порука је:"Будите вредни, упорни и 

искористите сва знања која вам факултет пружа, јер се труд на крају увек 

исплати." 

  

ДРАГАН КОСТИЋ 

Тим лидер за осигурање квалитета софтвера,  Компанија „Том-Том“, 

Амстердам, Холандија  

 

Завршио смер Дипломирани инжењер информатике а касније и мастер 

студије на истом смеру. У току студија на Факултету, био стипендиста  

фондације др Зоран Ђинђић, немачке фондације Конрад Аденауер, фонда 

Доситеја и других. Запослен у Амстердаму, у највећој европској компанији за 

производњу навигационих система и једном од светских лидера у овој области - 

ТомТом. Тренутно ради као тим лидер неколико тимова за осигурање квалитета 

софтвера, који су лоцирани у више земаља: Холандији, Украjини, Индији... 

Његова порука је: “Знање је инвестиција коју не можемо да изгубимо и зато је 

неопходно да студије искористимо да формално знање које добијамо у 

учионицама, покушамо да надоградимо различитим видовима неформалног 

образовања кроз укључивање у разне семинаре, конкурсе, праксе, студијска 

путовања и друге форме. Ово знање вас касније лако може издвојити од 

конкуренције.” 

  

ЗОРАН СУБИЋ 

Пројектни менаџер, „Schneider Electric DMS NS“ 

 

Након завршетка основних студија на профилу Професор информатике, 

задржан да ради на Факултету као асистент на предметима Базе података и 

Електронско пословање. Још на Факултету започео сарадњу са компанијом 

Microsoft у Србији, тада као координатор сарадње Microsoft-а и Факултета. 

Након шестогодишњег асистентског стажа у Зрењанину, запослио се у водећем 

српском систем интегратору, компанији Сага д.о.о. Београд, као стручњак за 

лиценцирање и продају Microsoft, Symantec и Computer Associates производа. 

Тренутно ради као пројектни менаџер у Schneider Electric DMS NS корпорацији, 

у организацији која окупља готово 1000 инжењера само у Новом Саду. Ради на 

пројектима имплементације водећег светског софтвера за управљање 

дистрибутивним и преносним електричним мрежама, са својим активним 

пројектима у Сједињеним Државама, Индији и Канади. „Ову позицију сматрам 

најизазовнијом у каријери, јер радим са талентованим домаћим стручњацима у 

највећој софтверској компанији на Балкану, на софтверском производу који је у 

потпуности развијен у Новом Саду, а у својој категорији је 2012. проглашен 

најбољим на свету. ДМС постоји готово 20 година, са успешним пројектима 

управљања критичном инфраструктуром на најзахтевнијим тржиштима света.„ 

 



 

 
ВЕСЕЛИН ЖВИЖДАК 

Senior deployment team engineer, Schneider Electric DMS NS  

 

Дипломирао на смеру Професор информатике. Тренутно ради у софтверској 

компанији која је лидер у производњи софтвера који омогућава велике уштеде у 

дистрибуцији електричне енергије. Америчка консултантска кућа Гартнер 

прогласила Schneider Electric DMS NS за најбољи светски прозвод у 2012. 

години. Софтвер се тренутно користи на 6 континената. Првобитан назив фирме 

је Telvent DMS а сада је то део мултинационалне комапније Schneider Electric. 

Његова порука: „Ова компанија данас је и разлог за многе младе стручњаке да 

остану у Србији, јер планира да образује и запосли десет хиљада инжењера.“ 

 

  

  

 AНА ДАНИЛОВИЋ 

.NET software developer, „Intens“ d.o.o. 

 

Дипломирала 2010. на одсеку Професор информатике. Током студија је била 

активан члан Microsoft academic group секције на Факултету. Од 2009. године је 

запослена у IT сектору, првих годину дана као cистем администратор, а затим 

као програмер. Радила је на развоју десктоп и веб базираних апликација, како за 

домаће, тако и за тржишта Ирске и Енглеске. Била је један од чланова тима на 

развоју пројекта финасираног од стране Иновационог фонда. Тренутно 

запослена као програмер у софтверској компанији Intens d.o.o. Ради на развоју 

апликације за наплату дуговањa. Професионални циљ јој је да достигне позицију 

софвер архитекте. 

 

 ДУШАН ОГРИЗОВИЋ 

Шеф одсека информационих технологија, Општa болницa у Сомбору 

 

Дипломирао на смеру Професор информатике 2002. године. Радио годину дана 

као професор, пет година као програмер и администратор рачунарске мреже у 

локалној самоуправи, а од 2007. године запослен на радном месту шефа IT 

одсека у Општој болници "Др Радивој Симоновић" у Сомбору. Озбиљно 

размишља о повратку на постдипломске студије на Техничком факултету 

"Михајло Пупин" у Зрењанину. Велику подршку у раду му пружају супруга и 

троје деце. Његова порука је: "Владајте информационим технологијама, оне 

отварају свет пред вама, оне су алат и оруђе савременог доба". 

 

 

 
ДРАГАНА ДОРОЖАН 

Асистент сектора за пројекте и IT,  Регионални Центар за Друштвено – 

Економски Развој Банат д.о.о. 

 

Дипломирала 2005. године на смеру Дипломирани инжењер за управљање 

техничким системима у медицини. У току студија  имала прилику да путује и 

надограђује своје знање.  Запослена у Регионалном центру од 2006. године. Од 

тада ради на развојним пројектима како РЦР Баната тако и свих општина на 

територији Баната. Поред ње још двоје колега који су дипломирали на 

Техничком факултету «Михајло Пупин» раде у Регионалном центру. Знање 

стечено током студија јој је помогло да стекне искуство, које је било неопходно 

за даљи рад и усавршавање. Њена порука је: “Стално усавршавање је пут ка 

успеху, ако сте довољно мудри да искористите шансе које вам пружа високо 

образовање са тог пута нећете скренути”. 

 



 ИВАН ХОТОМСКИ 

Директор производње, „Плантекс продукт“ 

 

Рођен је 1969.године у Аранђеловцу. Завршио је Технички факултет „Михајло 

Пупин“ у Зрењанину, смер за Дизајн и пројектовање текстила и одеће. На 

истом факултету је магистрирао 2007. године. Радио је као технички директор 

предузећа AZZARO, познатог произвођача кошуља из Београда. Од 2008 године 

је руководилац производње трикотажних материјала, плетења и бољења у једнон 

од данас наших највећих предузећа из области текстила EMINENT из Суботице. 

У огранку овог предузећа PLANTEKS PRODUKT у Пландишту од 2012. године 

је директор производње трикотажних материјала и трикотажне конфекције. 

 

 

 
ВЛАДАН РАДОСАВЉЕВИЋ 

Главни инжењер за Biz Wlan & Hot Spot услугу, „Телеком Србија“ 

 

Дипломирао 2002. године на смеру Професор информатике. Тренутно ради у 

највећој домаћој телекомуникационој компанији Телеком, где је ангажован на 

пословима везаним за Cisco Wireless Networks технологију која последњих 

година има све већу употребну вредност, обзиром на увођење нових WiFi 

стандарда (IEEE 802.11ac) који омогућују гигабитни WiFi пренос података и цео 

нови спектар услуга (Live HD video stream, Mobile Networks 3G offload...). 

Његова порука:  “Рад у компанијама као што је Телеком Србија пружа изузетно 

велике могућности за стицањем нових знања и вештина, како кроз бројне обуке 

и сертификоване курсеве тако и кроз рад на „живом“ систему и врхунској 

опреми реномираних светских произвођача телекомуникационих уређаја.” 

 

 

 
АЛЕКСАНДАР АЛМАЖАН 

Business Intelligence Analyst, „BlackBerry“,  Waterloo, Ontario, Canada 

 

Студирао на Теxничком Факултету “Миxајло Пупин” на основним и мастер 

студијама и стекао звање Дипломирани Инжењер Информатике - Мастер. 

Тренутно запослен у Corporate Finance одељену фирме BlackBerry. BlackBerry је 

глобални лидер у бежичним иновацијама, који је донео револуцију у индустрији 

мобилне комуникације уводјењем BlackBerry решења. Претходно запослен у 

West Elgin Community Health Centre near London Ontario, као и Dundas Data 

Visualization – компанији за развој Business Intelligence софтвера у Торонту. 

Порука: “На сваком послу сам морао да учим више од 70% посла од почетка али 

ми је знање стечено на Факултету пуно значило као основа за даљи развој. Није 

важно куда ће те воз одвести, важно је одлучити се да се укрцаш“. 

 

 

 
АЛЕКСА ВЛАЈКОВИЋ 

Систем администратор, „Pepsi - Serbia“, Београд 

 

Дипломирао на смеру Професор информатике на Техничком факултету 

„Михајло Пупин“ у Зрењанину, од 2009.год. запослен у „Pepsi - Serbia“ у 

Београду на радном месту Систем администратор. Његова порука студентима 

гласи: „Немојте јурити десетке, него знање које вам факултет пружа. Тек кад 

осетите да нешто заиста знате, можете кренути даље, иначе ћете се на послу 

враћати на пропуштено.“ 

 

 

 
НЕНАД РАДОВАНОВ 

Програмер ,„2d Soft“, Нови Сад 

 

Студирао на Техничком факултету „Михајло Пупин“ од 2004 – 2010, стекао 

звање Дипломирани Инжењер Информатике. Од 2011.год. запослен у „2d 

Soft“ - компанија за инжењеринг софтверских производа и развој 

информационих система у Новом Саду, на радном месту програмера. Његов 

савет гласи: "Никад не одустај, никад се не предај, тешко је, али ће на крају 

вредети..." 

 



 

 
СИЛВИЈА НИСТОР 

Менаџер људских ресурса-приправник, “Sezam Fit&Health Club “, 

Зрењанин 

 

Завршила смер Инжењерски менаџмент–мастер на Техничком факултету 

„Михајло Пупин“ у Зрењанину од 2008–2013.год. Од 16.09.2013.год. запослена у 

„Sezam Fit&Health Club“ у Зрењанину, као приправник на радном месту – 

менаџер људских ресурса. Њена порука гласи: „Технички Факултет “Михајло 

Пупин” и град Зрењанин су ми омогућили да у врло кратком року након 

завршетка студирања радим и да кроз праксу усавршавам своје знање стечено 

током студирања.” 

 

 САВИНА ЧОЛИЋ 

Маркетинг менаџер, “PerSu”, Зрењанин 
 

Старије генерације студената ТФ „Михајло Пупин“ ме врло добро познају. 

Професорима сам некада била студент, а касније и колегиница. Најлепши 

период живота, од 2006. до 2011. године, провела сам студирајући Пословне 

комуникације и Инжењерски менаџмент, након чега сам две године радила 

као сарадник у настави на истом смеру. Након тога сам решила да своје знање 

теорије пренесем у праксу, тако да се данас налазим на позицији маркетинг 

менаџера врло успешног ланца малопродајних објеката, PerSu маркета. Савет: 

“Падни седам, устани осам пута.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИЈА ЂУКИЋ 

Самостални инжењер и експерт за системски развој на Андроид 

платформи, „РТ-РК“, Нови Сад 

 

Завршио смер Дипломирани инжењер информатике на Техничком факултету 

„Михајло Пупин“. Након завршених студија запослио се у компанији Eipix, где 

је као програмер радио на развоју неколико игара за PC, играчке конзоле 

Nintendo Wii и Nintendo DS као и за мобилну платформу iPhone. Након годину 

дана на развоју видео игара, запошљава се као самостални инжењер-програмер у 

компанији РТ-РК из Новог Сада која је једна од највећих компанија за 

истраживање и развој софтвера  у области мултимедије и дигиталне телевизије у 

региону. У оквиру рада на различитим пројектима имао је прилику да обиђе 

многе земље широм света и сарађује са многим највећим светским компанијама 

из области електронике и информационих технологија као што су: Google, 

Qualcomm, Sharp, итд... Након вишегодишњег искуства и бројних усавршавања 

из области мултимедије и embedded програмирања, део је тима који ради на 

интеграцији дигиталне телевизије у системе базиране на Андроид платформи. 

Његова порука је: „Свет информационих технологија се муњевито мења зато 

увек треба бити спреман прихватити нова знања и технологије.“ 

 

 

 

 

 

ДЕЈАН ВУЛЕТАШ 

Координатор, Канцеларија за младе општине Нови Бечеј 

 

Студирао сам на Техничком факултету „Михајло Пупин“, смер - Пословна 

информатика за банкарство и финанасије и успешно завршио академске 

студије 2005-2011. год. У сталном сам радном односу од марта 2013. године као 

координатор Канцеларије за младе општине Нови Бечеј. Мој посао као 

координатора Канцеларије за младе јесте да правно заступам КЗМ, старам се о 

законитости рада КЗМ, управљање финансијама КЗМ као и да организујем рад 

КЗМ и руководим њеним радом. У послу којим се бавим највише ми је помогло 

знање из области вештина комуникације и вођења финансија. „Знање и вештине 

стечене за време студирања било ког смера на Техничком факултету „Михајло 

Пупин“ можете искористити за будући посао. Најбитније је да будете вредни, 

дисциплиновани и пожртвовани, без обзира на количину знања из одређене 

обасти, јер се пуно ствари најбоље научи кроз радну праксу и животно 

искуство.“ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАЦА ЂУРИН 

Приправник, “Mehller Protective System” 

 

Увек окружена бојама, палетама, скицама, у покрету, раду, с много воље и 

ентузијазма студирала сам на Техничком факултету „Михајло Пупин“ од 2008-

2012. године, где су ми моји драги професори помагали да изађем на прави пут и 

да постанем прави академски грађанин, првенствено на основним студијама 

Дизајна одеће, а потом и на мастер студијама Одевних технологија. Тренутно 

сам на стручној пракси 2013. у Mehller Protective System, где „утврђујем пређено 

градиво“ технологије израде одеће. Савет: “Море је велико зато што и мале реке 

не потцењује.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕМАЊА КРСТИЋ 

Software developer, „Asseco SEE“, Београд 

 

Завршио смер – Информационе технологије у пословним системима на 

Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину. Од 2011год. запослен у 

„Аsseco SЕЕ“ интернационалној компанији која развија софтвер за банкарске 

системе. Неки од наших клијената су: Alpha Банка, Banca Intesa, Erste Banka, 

Еуробанка ЕФГ, Комерцијална Банка, Народна Банка Србије, Поштанска 

Штедионица АД, Raiffeisen Bank, Societe Generale... Упознао сам на тесту за овај 

посао људе са дипломама РАФ, ЕТФ, ПМФ и, без претеривања, они су се доста 

теже снашли у почетку и треба им углавном више времена да у реалним 

пословним условима примене своје знање. Од 32 кандидата за посао, ја сам био 

једини који није са дипломом неког од „извиканих“ београдских факултета. Нас 

16 смо прошли први тест и били примљени на обуку, а затим је, након 2 месеца 

обуке, нас деветоро примљено за стално. Био сам међу најбољима у SQL-u, једна 

ствар на којој могу да захвалим Золтану Казију са ТФЗР. Порука: „Не морате да 

завршите ЕТФ да бисте били добар програмер, треба само да имате љубав према 

области технологије и жељу да научите.“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

СТЕФАН МАРАВИЋ 

Наставник информатике и рачунарства, ОШ „Доситеј Обрадовић“, 

Лозница 

 

Технички факултет „Михајло Пупин“ сам уписао 2005. а дипломирао 2011. 

године на смеру Дипломирани инжењер информатике. Радим у Основној 

школи "Доситеј Обрадовић" у Лозници као наставник информатике и 

рачунарства. Иако нисам био на смеру за професора информатике, што значи да 

нисам имао педагошку групу предмета, оно што сам научио на Факултету, а што 

ми највише користи у раду са децом јесте управо тај педагошки приступ 

предавању и преношењу знања другима, за који сам неизмерно захвалан 

првенствено асистентима, а затим и професорима нашег факултета. Тај однос 

предавач-студент је нешто што је на мене оставило јак утисак током студирања, 

и такав однос се свакодневно трудим да изградим са децом са којом радим. 

Такође, Технички факултет "Михајло Пупин" је један од информатички најбоље 

опремљених факултета, и то ми је много помогло да се у настави користим 

савременим, понекад чак и неконвенционалним методама, што моје колеге 

наставници, управа школе, и поготову ђаци, свесрдно одобравају. Савет за 

будуће студенте: "На нашем факултету знање је на сваком кораку, доступно 

свима, а ваше је само да га присвојите!" 

 



 

 

 

 

 

 

САЊА ЦВИЈЕТИЋ 

Senior Report Developer, DaVita RX, Dallas, USA 

 

Дипломирала сам 1998. године, смјер Професор информатике, дан прије мог 

одласка у Сједињене Америчке Државе. 20-30 дана касније сам добила први 

посао – filling clerk у Accounting Payable, компанија Sysco Food Service, 

дистрибутор хране продавницама, ресторанима, ... Није било рачунара, само 

гомила папира. На паузи за ручак бих увијек читала нешто стручно. Захваљујући 

томе менаџерка Accounting одјела ме је позвала да радим за њу у другој фирми, 

кад је напустила Sysco Food Service. Мој други посао је поново био у Finnance 

одјелу, Claims and Colections, за компанију CompyCom која се бавила продајом 

хардвера и софтвера фимама. Обука у овој фирми која се односила на Business 

Objects софтвер ми је омогућила да добијем посао као Report Analyst у 

Operations одјелу у истој фирми. Нисам имала директан приступ бази података, 

па сам се морала сналазити на разне начине да саставим податке из различитих 

извора, те сам се баш дружила са Excel-ом и VBA-ом. Шеф који ме је 

интервијусао за Report Analyst позицију у CompyCom-у ме је неколико година 

касније позвао да радим са њим за фирму Crossmark, која се бави „in store 

marketing”-ом. Ту сам се упознала са backend-ом за Business Object, Web дио, 

SQL Server, SSRS и на крају Qlik View као и започела моје интеросовање за 

визалну репрезентанцију квантитавиних података. Дружење са SQL Server-ом 

сам наставила у Fujitsu, да бих у садашњој фирми, Da Vita RX, прешла на Oracle. 

У процесу смо развоја data warehouse користецћи Cognos као Reporting layer. 

Тренутно сам дио BI Reporting тима и моје радно мјесто је Senior Report 

Developer. DaVita RX је mail-order фармација специјализована за пацијенте чији 

су бубрези престали да раде. 

  

НЕМАЊА ЦАРАН 

Програмер, „Calculus  d.о.о“, Београд 

 

Ја сам запослен у фирми Calculus d.о.о.' у Београду као програмер, то је 

еквивалент јуниор девелопер-а у неким другим фирмама. Почео сам са радом 

16.05.2013. а дипломирао сам 27.03.2013. тако да сам релативно брзо нашао 

посао у струци.  Највише ми је користило знање које сам стекао из предмета 

Базе података 1 и 2, Софтверско инжењерство 1 и 2 и Информациони Системи 1 

и 2, али бих напоменуо и Енглески језик због сарадње са страним клијентима. 

Немања поручује:„Мој савет за бруцоше је да не очекују све сервирано на тацни, 

на факултету ће саградити темељ за касније усавршавање и напредовање, од њих 

зависи да ли ће напредовати или не, препоручујем да дневно одвоје 3-4 сата за 

самосталан рад који ће им помоћи како са студијама тако и са каснијим 

запослењем јер ће стећи радне навике, а за колеге који су дипломирали и крећу у 

потрагу за послом је да не траже изговор него решење, посла има, питање је 

само да ли желе да се баве професијом коју су одабрали“ 

 

  

 ВЛАДИМИР ЧОЛИЋ 

Project Manager за IT сервисе, Нафтна индустрија Србије 

 

Вероватно се питате: „Да ли је могуће укомбиновати факултет са ваннаставним 

активностима?“ Кажем вам: свакако да јесте. Основне и мастер студије 

Информационих технологија у пословним системима и е-управи на 

Техничком факултету “Михајло Пупин” у Зрењанину завршио сам у року, са 

високим просеком, притом се активно бавећи кошарком све време. Поред тога, 

много сам се дружио, имао прави студентски живот, а преко летњег програма 

„Work and Travel“ сам провео пола године у Америци. Тамо сам стекао изузетна 

искуства и топло препоручујем свима да пробају. А данас? Данас сам Project 

Manager за IT сервисе у Нафтној индустрији Србије. Савет: “Упорност се 

дефинитивно исплати!” 

 

 

  



 
 

 

СОЊА СТАНКОВИЋ 

Senior Security Software Development Engineer in Test, Microsoft  

 

Дипломирала сам 2002. на смеру професор информатике, Технички Факултет 

"Михајло Пупин", Зрењанин.2008. сам добила звање Masters in Computer Science 

na MUM, Fairfield, IA, USA. Тренутно сам радник Microsoft-a, са звањем Sr 

Security Software Development Engineer in Test. Претходно сам радила: 2 године у 

Expedia inc, Bellevue WA, USA. Expedia inc је највећа online туристичка агенција. 

Била сам члан тима за rental car services, 5+ година у Microsoft corp, Redmond, 

WA, USA. Microsoft је светски вођа у производњи софтвера, 3 године као 

професор информатике у ОШ "Др Александар Сабовљев", Ечка, Србија. Моја 

порука: “Знања и вештине стечене током студија на Техничком Факлутету 

"Михајло Пупин" су ми обезбедиле темељ на којем сам изградила каријеру у 

USA software индустрији.” 

 
 

 

 

ПРЕДРАГ ОПАРНИЦА 

Senior Premier Field Engineer,  Microsoft 

 

Дипломирао на Техницком Факултету “Михајло Пупин” 2000. године на 

смеру:Професор информатике. Након завршених студија фокусирао се на 

Microsoft технологије и мрезну инфраструктуру. Искуство стицао у 

корпоративном и консултанском IT сектору. Тренутно запослен у Microsoft-у на 

позицији  Senior Premier Field Engineer, лоциран у Копенхагену и задужен за 

Premier клијенте у ЕМЕА региону. 

 
 

 

ДАРКО ДУЈИН 

IT администратор, Републички фонд за здравствено осигурање, Србија 

 

Има две дипломе са Техничког факултета "Михајло Пупин": Професор 

информатике (из 2001. године) и Мастер инжењер за ИТ (из 2013. године) са 

просечном оценом 9,25. Члан Менсе. Тренутно запослен у Републичком фонду 

за здравствено осигурање. Током професионалног ангажовања учествовао у 

реализацији бројих пројеката за домаће и стране фирме (пројектовање 

апликација, моделовање база података, кодирање, обука кроз предавања и 

презентације). Порука:“Технички факултет "Михајло Пупин" даје одличну и 

широку основу знања. Улажите константно у себе и своје знање јер знање је 

сигурна инвестиција за бољу будућност.“ 

 
 

 

АНКИЦА РАДИШИЋ 

Професионални саветник у продаји, Компанија »VIP«  

 

Дипломирала на ТФ „ Михајло Пупин“ на смеру дипл. Проф. Информатике. 

Запослена у компанији Vip mobile DOO од 2008 године као саветник у продаји 

за приватна лица, а 2010 унапређена у професионалног саветника продаје. Вип 

мобиле је приватни мобилни опаретер и власник треће лиценце за мобилну 

телефонију у Србији за GSM и UMTS мреже , ексклузивни стратешки партнер 

Vodafona у Србији,  члан Telekom Austrija Grupe која има више од 23 милиона 

корисника у осам земаља региона и позната као лидер у иновацијама. Корисник 

је увек на првом месту, посвећеност да пружамо најбоље производе и услуге. 

Такође ширење свести људи о заштити животне средине, улагање у спорт, 

културу, образовање поред постизања пословних резултата. Њена порука је „ 

Радите на себи свакога дана, унапређујте своје знање и вештине, користите 

привилегију научног окружења на факултету, успех  неће изостати“. 



 

 

БОЖИДАР ТАНАСКОВИЋ 

Одсек продаје огласа, Компанија „Новости“ 

 

Дипломирао  на ТФ „ Михајло Пупин“ на смеру проф. информатике 2000. 

године. Стручно усавршавање у области маркетинга у медијима.  Од 2000. 

године ради у тиражној служби новинске куће Политика, на пословима 

пројектовања тиража, затим од 2001. у маркетиншкој агенцији БЕНЕФИТ као 

продуцент огласног простора и медиа планер. Од 2002. наставља рад у 

компанији Политика, од 2010. на пословима медијског саветника за сва издања 

дневног листа Политика.  Од 2011. ради у компанији Новости. 

 

 

МИРЈАНА ГАВРИЛОВИЋ 

Виши референт за послове јавних набавки, ЈКП „Пијаце и паркинзи“, 

Зрењанин 
 

На Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину завршила основне 

студије на смеру Дипл. инг. производног менаџмента, као и мастер студије на 

смеру: Менаџер пословних комуникација-мастер. Од 2008. Године ради у 

Јавном комуналном предузећу „Пијаце и паркинзи“ у Зрењанину, на пословима: 

Руководилац развоја и инвестиција, заменик директора, виши референт за 

послове јавних набавки. 

 

 
 

ПРЕДРАГ ЛАЦКОВ 

Руководилац одржавања, Компанија „GOMEX“, Зрењанин 

 
Рођен сам 1988. године у Зрењанину. Студирао на Техничком факултету 

„Михајло Пупин“ у Зрењанину на основним и мастер студијама и стекао звање 

Дипломирани инжењер индустријског инжењерства. Од 2012. године радим 

у Gomex D.O.O. на позицији Руководилац одржавања. Савет: „Ко хоће нађе 

начин, ко неће, нађе изговор“. 

 

  

 
 

 

 

ВЕЛИБОР ИЛИЋ 

Компанија „RT-RK“, Нови Сад 
 

Завршио је основне и магистарске студије, као и одбранио докторску 

дисертацију на Техничком факултету „Михајлп Пупин“ у Зрењанину у области 

Информационих технологија. Тренутно је запослен на RT-RK институту за 

рачунарске системе у Новом Саду, где ради на развоју embedded софтвера у 

аутомобилској индустрији. Од завршетка основних студија радио на развоју 

софтвера за више домаћих и страних компанија и научних институција, као што 

су: Department of Computer Science and Software Engineering on University of 

Canterbury, New Zealand i Brain & Mind Institute on Swiss Federal Institute of 

Technology, Lausanne, Switzerland. Има практично искуство у изради софтвера за 

анализу финансијских података и аутоматско трговање на берзи страног новца 

(Forex), софтверској примени техника вештачке интелигенције(неуронске 

мреже, софтверски агенти, еволутивни алгоритми, Fuzzy логика, Data Mining и 

статистичке методе), софтвера за управљање и надзор индустријских процеса у 

реалном времену (SCADA), пословних и географских информационих система 

(GIS), web апликација. Објавио је једну монографију, једно поглавље у 

међународној монографији, шест радова у домаћим и међународним 

часописима, тринаест радова на домађим и међународним конференцијама. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

МИРОСЛАВ ТРАНДАФИЛОВИЋ 

Администратор IT сектора, ЕНЕРГО-СИСТЕМ, Д.О.О. 

 

Октобра 2013. Дипломирао на смеру Дипломирани инжењер информатике. 

Радио на пословима техничара (компанија PRO-MAX D.O.O) и сервисера 

рачунарске опреме (компанија CONNECTING D.O.O), као и директора IT 

сектора, директора продаје и тренинг менаџера (NS PRO-NET D.O.O ). 2003. 

године оснива приватну фирму КОМПЈУТЕРИ ТРАНДАФИЛОВИЋ, која је и 

данас активна и успешно послује. По завршетку студија на Техничком 

факултету у Зрењанину, почетком 2014. године ангажован је у фирми ENERGO-

SISTEM D.O.O.  на позицији администратора IT сектора. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАЋАНА МИЛОШЕВИЋ 

Тренер менаџмент вештина, власник компаније „MOBILIS“, Србија / 

Велика Британија  

 

Дипломирала на смеру за Текстилно Инжењерство 1995. Године на Техничком 

факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину. Након завршених основих студија 

радила као конструкторка алата у фабрици гума „Тегум“ у Зрењанину. Одлази 

на последипломске студије у Београд где магистрира 2000. године на Факултету 

Организационих Наука. На ФОН-у је радила као асистент до 2003. године на 

предмету Управљање и динамика организационих система. Завршила је General 

Management Program на Bled School of Management 2002. године и прошла 

бројне обуке у земљи и иностранству у области менаџмент вештина. Од 2004. 

године предаје на English School of Business у Београду на различитим 

програмима британских образовних институција (Cambridge Examination Centre 

и Edinburg University, програм BA in Psychology and Manаgement). 2005. године 

отвара своју фирму у Србији, 2010. у Великој Британији. Бави се обукама, 

фасилитацијом и коучингом. Прва је акредитована coach/mentor Европског 

савета за менторство и коучинг у Источној Европи и била је прва менаџерка ове 

организације за акредитацију за Европу и цео свет.  Обуке, фасилитацију и 

коучинг радила је за међународне организације, невладине организације, као и 

глобане компаније у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Палестини, 

Словенији, Немачкој, Грчкој, Холандији, Луксембургу... Ауторка је неколико 

књига и приручника. Тренутно похађа курсеве на Viktor Frankl Institute (Texas, 

USA), како би квалификовала за бављење логотерапијом (психотерапија). Савет: 

„Уради. Или немој да урадиш. Нема покушаја (Do. Or do not. There is no try, 

Master Yoda)“. 

 

 

РАДОВАН МИЛОВАНОВИЋ 

Главни инжењер у секцији ЗОП Ваљево, „Железнице Србије“ 

 

Диплому високог образовања стекао на ТФ „Михајло Пупин“ Зрењанин, 2003. 

године и звање: Дипломирани инжењер производног менаџмента. Такође на 

ТФ „Михајло Пупин“, 17. 02. 2010. године стекао диплому II степена АС и 

звање: Дипломирани инжењер за управљање техничким системима - 

мастер. Запослен у ЈП „Железнице Србије“, Секцији ЗОП Ваљево од 01. 3. 1986. 

године. Радио на више радних места: био стручни сарадник-техничар у деоници, 

референт за ОНО и ДСЗ, инжењер на одржавању доњег строја железничких 

пруга. Сада ради на радном месту главног инжењера у Секцији ЗОП Ваљево. 

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЛАТИБОР ЉУБИНКОВИЋ 

Главни организатор за RIV / AVV i RIC, А.Д. „Железнице Србије“ 

 

Студирао на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину и стекао 

звања: Дипломирани инжењер производног менаџмента и Дипломирани 

инжењер пословних комуникација – Мастер. Неке од значајнијих радних 

позиција које је обављао током каријере у пословном систему „Железнице 

Србије“ а.д. су: шеф ОЈ за ТКП Панчево, шеф службе за ТКП у секцији Београд 

Тренутна радна позиција је главни организатор за  RIV / AVV i RIC у секцији за 

инфраструктуру железничког чвора Београд. Активности на тренутној позицији 

односе се на праћење и контролу примене међународних железничких прописа. 

Захваљујући стеченом знању на Техничком факултету „Михајло Пупин“ 

учествовао на пројекту из области IT-a  у сарадњи са партнерима из Велике 

Британије. Његова порука је: “Знање које пружа овај факултет, захваљујући 

врсном наставном особљу, свакако може много да вам помогне да се лакше 

изборите са многим изазовима и да се озбиљно наметнете у својим радним и 

животним срединама. Такође, поручујем колегама дипломираним студентима да 

и после студија остану у контакту са матичним факултетом, кроз разне видове 

сарадње, а права прилика за то су семинари и симпозијуми које овај факултет 

организује. Сматрам да је сушта истина изрека да се човек учи док је жив и 

верујем да ова установа има још много тога да пружи сваком појединцу. 

Потребна је само Ваша добра воља.” 

 

 

 
 

 

ГОРАН НЕСТОРОВИЋ 

Наставник машинске групе предмета, Техничка школа у Костолцу 

 

На Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину дипломирао 2004. 

Године на инжењерско-техничком одсеку за машинско инжењерство. 

Магистрирао је 2006. Године на смеру Управљање развојем – технологија 

одржавањаДокторирао је на истом факултету 2012. године. у области 

Индустријско инжењерство  .Ради у Техничкој школи са домом ученика 

„Никола Тесла“ у Костолцу и то већ преко 10 година као наставник машинске 

групе предмета. Члан је организационог одбора научно-стручног симпозијума: 

„Мајски скуп одржавалаца Србије“ и уређивачког одбора часописа „Одржавање 

машина“, Хидраулика и пнеуматика“, „Менаџмент знања“, „Техничка 

дијагностика“. Аутор је или коаутор 12 монографија, 6 научно-стручна рада 

објављених у међународним часописима и 52 научна и стручна рада 

публикована у националним часописима и зборницима.. 

 

  

 
 

БРАНИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ 

Руководилац погона рондела, предузеће ИПМ Мајданпек, фабрика 

``Мегапласт`` Доњи Милановац 

 

Завршио смер дипломирани инжењер за развој машинске струке, дипломирао 

2003. Од 2003 године радео на пословима унапређења технике и технологије, а 

од 2007 године унапређен у руководиоца погона рондела. Фабрика производи 

ронделе за ковани оптицајни новац од обојених легура и легура алуминијума, 

једина је у региону југоисточне Европе. Задатак руководиоца јесте да прати ток 

производње и константно унапреди. Порука кратка и јасна:   Оцену могу да вам 

поклоне али не и знање“. 

 

  

  

  

  



 
 

 

 

НОВИЦА ЈЕВТИЋ 

Доктор техничких наука, дипл. маш.инг. FLEX HIDRAULIK D.O.O. 

 

Дипломирао је на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину. Од 

1984. године ради у САРТИД-у. Тренутно ради у Смедереву, у предузећу FLEX 

HIDRAULIK D.O.O. чији је власник. Специјалистичке и магистарске студије, 

као и докторску дисертацију из области Технологије одржавања одбранио је на 

Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину. Заменик је главног и 

одговорног уредника часописа „Одржавање машина“. Члан је уређивачких 

одбора часописа: “Хидраулика и пнеуматика”, “Менаџмент знања“ и “Техничка 

дијагностика”. Један је од оснивача Друштва за техничку дијагностику Србије. 

Добитник је златне плакете за увођење техничке дијагностике из области 

хидраулике у Србији. Један је од оснивача Академије инжењерства одржавања 

Србије. Члан је организационих одбора и учесник многих симпозијума и 

семинара, где је презентовао своје радове иодржао многа предавања из области 

унапређења хидраулике и одржавања и репарације хидрауличних компоненти и 

система.Објавио је 20 књига из области хидраулике и пнеуматике, објавио 22 

рада у часописима и 116 рада саопштених на скуповима, штампаних у целини. 

 

 

 

БРАНИМИР АНЂЕЛКОВ 

Дипломирани инжењер у служби развоја инвестиционих планова и 

одржавања, Термика А.Д. Зрењанин 

 

Завршио смер Дипломирани инжењер за управљање техничким системима, 

где је уз студирање на одабраном смеру стекао и огромно радно искуство у 

својој струци радећи за НИС Нафтагас Одржавање и КПМ Аутомобили, из 

Зрењанина. Сада ради као стални део стручног тима у „Термика“ А.Д. Зрењанин, 

која је основана 1957. Године. „Термика“ је једини произвођач перлита на 

просторима Србије. Искуство дуго преко 50 година учинило је да је остала 

водећи произвођач овог материјала у региону. Термика А.Д. производи 

експандирани перлит, сувомешане термоизолационе млтере и бетоне на бази 

перлита, материјале за завршне радове у грађевинарству, помоћна средства за 

филтрацију у прехрамбеној индустрији и перлит за примену у пољопривреди и 

ливарству. Политика предузећа према очувању човекове околине је опредељена 

ка сталним улагањима у ову област, за шта је добила највиша државна признања. 

Његова порука је: „Факултет је само добра основа и почетак да вас укључи у 

реалност проблематике, без обзира на смер који одаберете. Слушајући 

предавања и професоре, као и искуства старијих колега, стећи ћете реалну 

представу о свом даљем унапређењу знања, као и правом приступу примењеног 

практичног знања. Верујте у себе и кроз упоран рад на обнављању, 

унапређивању нових сазнања и стечених искустава. Једино тако ћете имати 

праве реалне чињенице шта, како и зашто даље, као и реалне шансе да решите 

неку проблематику са пуним признањем као стручњака у својој бранши.“ 

 

 
 

 

 

 

 

БРАНИСЛАВ ВОРГИЋ 

Factory Manager, Ramadi Kitchen Industries L.L.C., Dubai, U.A.E 

 

Дипломирао 2003. године на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у 

Зрењанину и стекао звање Дипломирани инжењер за управљање техничким 

системима. Мастер рад одбранио 2012. Године и стекао звање Мастер инжењер 

индустријског инжењерства. Радио је на пословима руководиоца сектора 

(Производња „Миле Драгић“ Зрењанин), шефа одржавања погона машинског 

паковања („Југоремедија“ Зрењанин), инжењер продаје и руководилац система 

квалитета  (АБС МИНЕЛ ФЕПО Зрењанин). Тренутно је запослен у Уједињеним 

Арапским Емиратима, на позицији менаџера фабрике за производњу намештаја. 
 

. 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

ДАНИЈЕЛ НЕДЕЛОВ 

Референт логистичке подршке,  “BEOHEMIJA-INHEM” D.O.O. 

 

Студирао на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину на основним 

и мастер студијама. Стекао звање Инжењер за управљање техничким 

системима 2010. године и Дипломирани инжењер индустријског 

инжењерства – мастер, 2012. године. Запослен у компанији “BEOHEMIJA-

INHEM” од 2013. Године и тренутно ради као референт логистичке подршке 

чији су основни задаци да отвара и затвара радне налоге, анализира разлике 

примљено-предато по радном налогу, врши требовање и поврат репроматеријала 

према радном налогу, врши евидентирање вишкова и мањкова и о њима даје 

месечне извештаје. Компанија “Beohemija-INHEM” D.O.O. је регионални лидер 

у области производње прашкастих детерџената и кућне хемије. Потврда 

стабилности и великих развојних шанси стигла је у виду стратешког партнерства 

и континуиране сарадње са највећим и најреномиранијим светским 

произвођачима сировина. Његова порука гласи: „Високо образовање нуди широк 

спектар могућности и стицање знања из многих области. Знање стечено на 

факултету можемо применити у струци и надограњивати га кроз неформалне 

видове образовања (семинаре, праксе, волонтирање). Знање примењујемо кроз 

сам рад чиме стечемо радно искуство. Време на факултету искористите за 

експериментисање и проширивање знања, будите вредни и никада не одустајте 

од свог циља.” 

 

 
 

 

 

АЛЕКСАНДАР АШОЊА 

Директор за квалитет и развој у НС-Термомонтажа Д.О.О. Нови Сад 

 

Дипломирао је на Техничком факултету „Михајло Пупин” у Зрењанину, на 

смеру Машинска струка 2008. године, а докторирао је 2013. године. Запослен 

је на радном месту директора за квалитет и развој у НС-Термомонтажи д.о.о. 

Нови Сад, која има преко 180 запослених радника у Србији и иностранству. НС-

Термомонтажа се бави услугама извођења радова и пројектовања у области: 

термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике. Од 2011. године 

Председник је „Српског академског центра” - Удружења интелектуалаца за 

развој науке у Србији. Српски академски центар је највеће научно-струковно 

Удружење у Републици Србији. Његова порука: «Највећи светски умови у 

области технике били су испод просечни ђаци. Њих лоше оцене нису 

обесхрабриле, да постану оно што јесу”. 
 

 

 

 

 

 

 

АНА ВУЈИНОВ 

Пројектни менаџер из области заштите животне средине, Градска Управа 

Зрењанин 

 

Студирала на Т.Ф. Михајло Пупин  и стекла звање дипл. инж. за управљање 

техничким системима у медицини. Знање стечено за време студија послужило 

ми је као одлична основа за даље усавршавање и напредак у професионалној 

каријери. Још у току студија била сам активна у невладином сектору и 

комбинација ова два искуства обезбедила ми је путовања, даље усавршавање и 

успостављање одличних контаката. Данас управљам пројектима вредности и 

преко 20.000.000,00 Еура из области заштите животне средине. Након 

завршених студија, сарадња са факултетом није престала, већ им додатно 

пружам услуге консултација из области управљања пројектима и јавних набавки 

на пројектима финансираним од стране ЕУ. Везе и пријатељства које сам стекла 

на факултету су нераскидиве и сваке године крајем маја се колеге са смера 

окупљају и тако остајемо у контакту. Моја порука је: “Сам завршетак студија 

вам не гарантује посао, али вам пружа одличну почетну позицију на тржишту, а 

то колико ћете бити успешни, зависи само од вас и ваше упорности и 

истрајности.”  
 

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЛЕНА СТРАЈНИЋ, СЛОБОДАН АЛЕКСИЋ,  

ДРАГАН РАДОСАВЉЕВИЋ 

Служба за информационе технологије, Пословне апликације, АД Дијамант 

 

Јелена, Слободан и Драган су студирали на Техничком факултету "Михајло 

Пупин" на основим студијама, смер професор информатике. Запослени су у 

компанији Дијамант АД која је највећи произвођач јестивих уља, биљних масти 

и маргарина на овим просторима. Дијамант АД је и чланица Агрокор Концерн 

који је водећи прехрамбено – трговачки концерн на тржишту регије. У 

компанији Дијамант започели су радно искуство као приправници у служби 

информатике где су напредовали до позиције Интерни консултант за модуле 

САП Р/3 информационог система: Контролинг и Производња (Јелена), 

Финансије и Продаја (Слободан) и Одржавање и Набавка (Драган). Тренутно су 

ангажовани на пројектима имплементације САП Р/3 информационог система у 

компанијама, чланицама Агрокор Концерна, Идеа д.о.о., Београд и Беље д.д., 

Бели Манастир, Хрватска. Наша порука је: „Знање је благо, његова  практична 

употреба кључ је који га отвара“ (Ф.Бацон). 

 

 

 
ГАБРИЕЛА МАТЕ 

 Jуниор Web девелопер, „Shiftplanning Inc.“, Београд 

 

Завршетком основних и мастер студија на Технчком Факултету „Михајло 

Пупин“ 2013. године стекла је звање дипломирани инжењер информационих 

технологија у е-управи и пословним системима – мастер. Од септембра 2012. 

године је запослена у Београдском представништву мултинационалне компаније 

„Shiftplanning Inc.“ која се бави развојем софтвера за управљање људским 

ресурсима. Тренутно ради на позицији „development support“ и пружа подршку 

при примени веб апликације у другим системима и помаже при успостављању 

комуникације између корисничке подршке и развојног тима. 

 

 

ВЛАДИМИР МАЈСКИ 

Систем администратор, Педагошки факултет у Сомбору 

 

Уписао 1996. смер професор информатике, дипломирао 2001. Од тада до данас 

радио неколико послова – продаја и сервис рачунара, Професор информатике у 

Школи за основно образовање одраслих и курсеви обуке за рад на рачунару за 

грађанство, стручни срадник на Педагошком факултету у Сомбору  и сад систем 

администратор. Тренутно студира мастер студије – дизајн медија у образовању. 

 

 

ВИОЛЕТА МАЈСКИ (РОЂ. ЂУРИЋ) 

Професор информатике, ОШ „Доситеј Обрадовић“ и СМШ „Петар 

Коњовић“ у Сомбору 
 

Дипломирала у мају 2004. године на смеру професор информатике. Од 

септембра 2004. године ради у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Сомбору. Због 

допуне норме радила и у ОШ „Братство јединство“ у Бездану, а сада ради и у 

Средњој музичкој школи „Петар Коњовић“ у Сомбору. Студент мастер студија 

на смеру информатика и техника у образовању. 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАТКО МИТРИЋ  

програмер IT апликација,  Ерсте Банк а.д. Нови Сад  

 

Дипломирао 2001. године на смеру Професор информатике. Тренутно ради у 

Ерсте Банк а.д. Нови Сад која је део Ерсте Групе, једне од водећих финансијских 

институција у средњој и источној европи, са преко 17 милиона клијената у осам 

земаља. Његова порука: „Мој капитал су знање, упорност и вера у себе.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАЗАР МОГИН  

заменик team lead IT систем администрације, Schneider Electric DMS 

 

Студирао на Техничком факултету "Михајло Пупин" на основним студијама и 

стекао звање професор информатике. Тренутно запослен у мулти националоној 

компанији Schneider Electric DMS као систем администратор и заменик team lead 

IT систем администрације. Компанија се бави истраживањем, развојем и 

софтверским инжињерингом у области електроенергетских система, са 

посебном пажњом посвећеном Напредном DMS систему (ADMS). Schneider 

Electric DMS окупља преко 1000 стручњака у области електроенергетског и 

рачунарског инжињеринга из Новог Сада где је ИIT администрација препозната 

као важан део ланца који омогућава увођење најновијих технологија из области 

виртуализације, мрежне сигурности и свих других аспеката како бих компанија 

успешно одржала лидерску позицију у SMART GRID бизнису.  

 

 
 

СРЂАН РУДИЋ 

Софтвер девелопер, „2Д Софт“, Нови Сад 

 

Завршио смер Информационе технологије, а касније и мастер студије на 

истом смеру. У току студија био активни члан и предавач Мајкрософт академик 

групе у Зрењанину. Паралелно са мастер студијама радио у фирми РТ - РК у 

Новом Саду која је једна од највећих извозника софтвера на пољу системског 

програмирања и мултимедијалних уређајa у региону. Тада био ангажован на 

пројектима дигиталне телевизије и системског Андроид програмирања. Касније 

прешао у 2Д Софт, фирму која је један од регионалних лидера на пољу софтвера 

за угоститељство. Ангажован на креирању нових и одржавању постојећих 

информационих система. Његова порука је: "Вредан рад се исплати. Својим 

трудом и радом можете постићи много више него што очекујете." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОМИСЛАВ ЋУК  

Саветник за информатичке и финансијско – материјалне послове, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа 

Зрењанин  

 

Дипломирао 2003. године на смеру Професор информатике. Тренутно ради у 

Школској управи Зрењанин и у контактима је са школама у Банату, као и 

запосленим колегама коју су дипломирали на Техничком факултету „Михајло 

Пупин“. 
 

 

 
 

 

 

АЛЕКСАНДАР БАКАЛОВ 

Софтверски архитекта/шеф развојног тима 

 

Завршио смер „Професор информатике“, богато искуство у развоју софтвера 

стицао је радом у неким од највећих домаћих и страних IT компанија, као што су 

„Gowi Group” и „Danieli Automation“. Тренутно је ангажован као вођа развојног 

тима младе start-up компаније која развија производ за online управљање и 

дељење садржаја. Његова порука је : „Увек искористите прилику да питате 

више. Поред онога што вам се нуди од изузетних предавача на факултету, не 

пропустите никад да украдете још понеки делић знања. Пронађите онај скривени 

натпис на фасади старе зграде који каже - Овде све почиње - “. 

 



 

 

 

 

ВАЊА ТЕШИН 

Софтвер архитекта, Леви 9 , Нови Сад 

 

Студирао на основним студијама на Техничком факлултету „Михајло Пупин“, 

смер професор информатике. У току студиранја бавио се аутсорсингом, 

наставио накох студија у истим водама. Тренутно на позицији софтер архитекта 

у Холандској фирми Леви9, са испоставом у Новом Саду. Искуство стекао на 

пројектима у технологијама заснованим на Јава и Мајкрософт платформама. 

Портфолио клијената садржи референце као Xerox, Adidas, Hyndai…Његова 

порука је: “Стално се усавршавајте. Знање које ћете стећи на Пупину ће вам 

бити одлична основа коју ћете проширивати, и усавршавати током година. 

Изаберите једну област и будите најбољи у њој.“ 

 

 
 

 

НЕБОЈША ГОШЊИЋ 

Старешина, МУП Републике Србије 

 

Дипломирао на смеру Производни менаџмент 2003 године а затим уписао 

основне и мастер студије на смеру Информатика и техника у образовању, 

дипломирао 2011. године. Од 2003. године обавља послове и радне задатке на 

радном месту старешине у МУП Р.Србије, ПС Мали Зворник. Дневне дужности 

укључују доношење пословних одлука и руковођење запосленим и 

материјалним средствима, планирање и контролу рада. У оквиру свакодневног 

посла бави се обуком запослених у коришћењу информатичких технологија, а 

посебно апликативних програма и рада на мрежама као и израдом софтвера за 

локалну пословну употребу. Поред професионалних обавеза остварује сарадњу 

са локалним образовним установама и консултативно учествује у маркетиншким 

кампањама општинских организација на интернету. Објављена два рада и то из 

области остваривања приступачности и персонализације образовног софтвера и 

изградње модела интердисциплинарног приступа области безбедности и 

едукације ученика у саобраћају. Порука: „Студије на Техничком факултету 

„Михајло Пупин“ омогућиле су ми упознавање са знањима и вештинама које су 

практичне и најшире применљиве у оквиру професије коју обављам. Са 

модернизацијом државне управе познавање рада и начина извођења едукације 

запослених у области информатике постаје неопходно. Завршетак студија ми је 

омогућио напредовање и успешну каријеру у послу који обављам као и у 

самоостварењу на личном плану у оквиру локалне заједнице. Поред конкретних 

стечених знања и умећа најбитнији осећај који сам током студирања стекао је 

осећај потребе и неопходности сталног усавршавања и усвајања нових знања и 

вештина у динамичном свету данашњице. Ово пре свега захваљујући дивном 

наставном кадру који је мени као и осталим колегама увек био приступачан 

саветима и помоћи.“ 

 

 

ИДА ШТАЈНБАХ 

Help desk, NCR corporation  

 

Студирала на основним студијама на Техничком факлултету „Михајло Пупин“, 

смер професор информатике. Дипломирала је 2002. године. У периоду 2007-

2012 ради за новинску агенцију "Бета" Београд као систем администратор. 

Тренутно запослена у “NCR corporation”, worldwide Blackberry support, позиција: 

help desk.  

 

 
 

РАДОМИР МАЛИЋ 

инжењер продаје, Tech-Con d.o.o Земун 
 

Дипломирао на Техничком факултету „Михајло Пупин“ Зрењанин, на смеру 

Дипломирни инжењер за управљање техничким систамима.. Запослен у 

Tech-Con d.o.o Земун. Заступамо произвођаче компоненти индустријске 

аутоматике. У свакодневном сам контакту са техничким особљем и 

индустријским окружењем у различитим типовима производње. На факултету 

сам стекао теоријско знање које ми је помогло да сагледам и разумем начин рада 

процесне опреме у пракси.  

 



 ДАРКО ДОСТАНИЋ 

Систем администратор, ЗЗ „Мркшићеви салаши“ 

 

Дипломирао на смеру Професор информатике 2001. године. Радио 7 година 

као програмер у фирми „YuTeam Software“ ОД, која се бави пројектовањем, 

развојем, имплементацијом, одржавањем и даљим развојем информационих 

система.Годину дана радио као Front-end developer у фирми Vast. Web сајт  

Vast.com је водећи у области вертикалне претраге и подршке у највећим 

финансијским инвестицијама у човековом животу: куповином аутомобила, 

путовањима и некретнинама.Vast обезбеђује алате за подршку одлучивању 

купцима и продавцима у оквиру компликованих трговина. У последњих годину 

дана ради на позицији систем администратора у ЗЗ “Мркшићеви салаши“. Осим 

ратарства као основне делатности, ЗЗ “Мркшићеви салаши“ послује у области 

откупа и складиштења ратарских производа, производње хлеба и пецива, клања 

стоке и производње сухомеснатих производа, трговине нафтом и нафтним 

дериватима и малопродаје кланичних и пекарских производа. 

 

 

АЛЕКСАНДАР ЈАЊИЋ 

 “SECO Tools”, Нови Сад 

 

Дипломирао у јануару 2005. год. на Техничком факултету “Михајло Пупин“ у 

Зрењанину на одсеку Дипломирани инжењер за развој – машинска струка. 

Током својих студија стиче једну добру основу за 3D пројектовање и нацртну 

геометрију. Децембра месеца 2005 год. запошљава се у предузећу ИМО 

Пољострој АД, са звањем Самостални конструктор – приправник. Крајем 2006. 

год. прелази у сектор технологије, обрада пластичном деформацијом, на 

пословима програмера CNC пробијачице. Средином 2007 год. прелази на 

послове програмера CNC обрадних центара, у сектор технологије, обрада 

резањем. Током своје радне каријерe у Пољостроју (2005 – 2013) ради и на 

другим пословима као што су: набавка, комерцијала (сарадња са иностраним 

пословним партнерима), IT администратор, шеф технологије и напослетку 

заменик техничког директора. У фебруару 2013 год. прелази у представништво 

светски познате компаније (“Seco Tools”) са експозитуром у Нови Сад. 

Компанија се бави истраживањем и развојем нових технологија у области 

резања материјала, производњом, техничком подршком  и продајом резних 

алата, првенствено намењених CNC машинама за велико серијску производњу. 

Централа компаније налази се у Шведској са око 40 ћерки компанија и 

представништвима у преко 50 земаља са око 5300 запослених. Велика је част и 

успех, бити део победничког тима једне светске компаније у којој имате прилике 

да научите, видите, упознате и живите на стандардима развијенијих земаља 

света. Животна парола: „Ако си млад, здрав и јак, мораш да будеш упоран и 

истрајан, из сваке упорности рађа се неки резултат, производ већег броја 

резултата води Вас ка циљу и сигурном успеху“! 

 

 
 
 
 

ЖЕЉКО ЖИВАНОВИЋ 

Тренер продаје и маркетиншки представник, “Japan Tobacco International” 

 

Студирао на Техничком факултету "Михајло Пупин" на основним студијама и 

стекао звање Дипломирани инжењер за развој – машинска струка. Поседује 

диплому BEC (Business English Certificate – University of Cambridge). Радно 

искуство започео 1999. године на позицији руководилац градилишта у 

грађевинском предузећу Термонт. 2003. године запослен у дуванској компанији 

PMI (Philip Morris International) у продајној служби. Од 2006. године запослен у 

ЈТI (Japan Tobacco International) у маркетиншкој служби где и данас ради. 

Омиљени цитат и порука је: ”Буди љубазан према штреберима. Велике су шансе 

да ћеш радити за једног. – Бил Гејтс” 

 

  

http://www.linkedin.com/search?search=&title=Front-end+developer&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-exp-title


 

МИЛИЦА ЈАНИЋ 

Стручни консултант за системе менаџмента, „TQM-Konsalting“ Нови Сад 
  

Завршила смер Дипломирани инжењер за развој- управљање квалитетом. У 

току студија на факултету била оснивач и председница Студентске уније 

Техничког факултета „Михајло Пупин“. Након завршетка студија радила као 

Менаџер за унапређње пословних процеса у „Ливница Кикинда-Аутомобилска 

индустрија“ д.о.о. Кикинда, Менаџер за континуална побољшања у „Siemens“ 

AG Немачка, Менаџер пословних процеса „Сано“ д.о.о. Нови Сад. Тренутно 

запослена у консултантској кући „TQM-Konsalting“ Нови Сад, као стручни 

консултант за имплементацију система менаџмента и процеса континуалних 

побољшања. Добитник стипендије за студије на Економском факултету у 

Аугсбургу, Немачка, „1000 младих лидера Србије“ и стипендије фонда „Др 

Зоран Ђинђић“ за програм стручне праксе у „Siemens“ Грац, Аустрија. 

Миличина порука будућим судентима је: „Суштина пословног успеха је у 

сталној надоградњи основе знања. Основе, које се стичу на Техничком 

факултету „Михајло Пупин“ су не само научне, него и животне. Рад у малим 

групама, непосердни контакт са професорима и практично решавање проблема и 

задатака, су оно што је мени помогло да сада, у свом пословном животу, могу да 

бирам где и како ћу да радим. Био је изазов знање стечено у Србији дати на 

процену иностраним стручњацима, али је још већи наћи у њему формулу за 

помоћ сопственој привреди и народу. Овдашњи изазови и овдашњи факултети 

су извор знања, какво ни једно инстрано искуство не може да Вам пружи.“ 

 

 

 

 

РУДОЛФ ТОТ 

 Сарадник - млађи инжењер у сектору за развој, ЈП „Србијагас“ 

 

Рудолф Тот, 2002. године уписује основне студије на ТФ „Михајло Пупин“ у 

Зрењанину, смер Дипломирани инжењер за управљање техничким 

системима, после друге године се одлучује за убрзано студирање и у току једне 

године завршава преостале три године студија и дипломира. 2006–2007. године 

завршава смер Дипломирани инжењер за управљање техничким системима – 

мастер на ТФ „Михајло Пупин“ у Зрењанину. 2009–2011. године завршава смер 

Дипломирани инжењер за индустријско инжењерство – машинске струке – 

мастер на ТФ „Михајло Пупин“ у Зрењанину. 2009. године обавља радну праксу 

у Извршном већу АП Војводине у Покрајинском секретаријату за енергетику и 

минералне сировине. 2010. године се запошљава у ЈП „Србијагас“ као сарадник - 

млађи инжењер у Сектору за развој. Члан многобројних организација, као и 

међународне организације младих лидера и предузетника JCI (Junior Chamber 

International). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


