
Биографија 

Име и презиме:  Славиша Димитријевић     

Датум рођења:  16.02.1968.год. 

Адреса:   Херцеговачка 79 

Место боравка:  Ужице, 31000 

Број телефона:  (031) 552-517, 064 170 72 71 

E-mail: slavisa.dimitrijevic@gmail.com  

Фотографија: 

 

Формално образовање: 

1987-1994    Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет  смер машинске конструкције, 

звање- дипломирани машински инжењер  

1984-1986    Техничка школа “Радоје Марић“,Ужице , звање – машински техничар конструктор 

1982-1984  Ужичка гимназија “Миодраг Миловановић-Луне“ , Ужице,  усмерено образовање 

1974-1982    Основна школа “Браћа Јечменица“, Ужице 

 

 

Радно искуство: 
 
17.10.2017до садаНазив и седиште предузећа:  ЈП Аеродром Поникве 

 радно место:    в.д. директор 
опис радног места: Представљање и заступање Предузећа, организовање рада , 

праћење резултата рада, предузимање свих мера неопходних за 

успешно обављање послова Предузећа.... 

 

2010 -2017 Назив и седиште предузећа:  Техничка школа, Ужице 
 радно место:    професор машинске групе предмета 
опис радног места: предајем машинску групу предмета као и предмете  који се баве 

проучавањем рада рачунара, интернет технологија,програмирање у 

програмским језицима C,C++,Pascal, моделовањем и 

пројектовањем у 3D 
 

23.3.- 17.10.2017Назив и седиште предузећа:  ЈКП “Водовод”, Ужице 
 радно место:    члан Надзорног одбора 
опис радног места:  доношење одлука и управљање радом Установе  

 
 1.12.2016- до садаНазив и седиште предузећа:  Студентски центар Ужице , Ужице 

 радно место:    преседник Управног одбора 
опис радног места:  доношење одлука и управљање радом Установе  

 

2014-2015 Назив и седиште предузећа:  “24 Септембар“ , Ужице 
 радно место:    преседник скупштине 
опис радног места:  доношење одлука и управљање радом предузећа. 

 
2012-2016 Назив и седиште предузећа:  Техничка школа „Радоје Љубичић“ 

 радно место:   члан Школског одбора Техничке школе „Радоје Љубичић“ 
опис радног места:  заменик преседника Школског одбора Техничке школе „Радоје 

Љубичић“ 

 

1998-2009 Назив и седиште предузећа:  “24 Септембар“ , Ужице 
 радно место:    шеф информационог система 
опис радног места: израда програма за књиговодство, рад са базама података у foxpro-

у,одржавање система(мреже) са Unix оперативним системом, 



поправка рачунара, набавка рачунарске опреме, руководиoц тима 

за увођење ISO стандарда 

 

1995-1998 Назив и седиште предузећа:  “24 Септембар“ , Ужице 
 радно место:    инжењер у развој I- руководилац  развојног тима 
опис радног места: у овом периоду сам имао приправнички стаж у трајању од годину 

дана, и годину дана сам био технолог машинске производње, 

затим сам руководио тимом за конструисање нових производа и 

усавршавање постојећих производа из постојећег производног 

програма. 
 

Додатна знања и вештине: 

Војна обавеза:     регулисана 1986/87 

Возачка дозвола:  дозвола Б категорије 

 

Неформално образовање: 

2010 Курс Социјалне мреже у настави 

2009  администрирање Windows сервером  

2012 Уписао на Техничком факултету у Чаку за професора Техничког и информатике 

(остало ми још 4. испита до завршетка) 

 

Личне карактеристике: 

Упоран, одговоран, и самоиницијативан. Амбициозан, комуникативан и енергичан.  

 

 

Напомена: 

Брачно стање:   ожењен 

Деца:    три девојчице 


