CURRICULUM VITAE

ЛИЧНИ ПОДАЦИ
име

ПРЕДРАГ МИЛАЧИЋ

адреса

мобилни
телефон
e-mail
држављанство

датум рођења
пол
брачно стање

predrag.milacic@nitoplana.rs
Српско
6. мај, 1971.
М
ожењен, 1 дете

РАДНО ИСКУСТВО
• датум (од – до)
• назив и адреса послодавца
• тип организације или сектор
пословања
• радно место или позиција
• главне активности и задужења

децембар 2012. на даље
ЈКП Обједињена наплата, Наде Томић 7, 18000 Ниш
Јавно комунално предузеће

• датум (од – до)
• назив и адреса послодавца
• тип организације или сектор
пословања
• радно место или позиција
• главне активности и задужења

јануар 2009. – новембар 2012.
ЈКП Обједињена наплата, Наде Томић 7, 18000 Ниш
Јавно комунално предузеће

• датум (од – до)
• назив и адреса послодавца
• тип организације или сектор
пословања
• радно место или позиција
• главне активности и задужења

април 2005. – новембар 2008.
ЈКП Медиана, Мраморска бб, Ниш
јавно комунално предузеће

• датум (од – до)
• назив и адреса послодавца
• тип организације или сектор
пословања
• радно место или позиција
• главне активности и задужења

• датум (од – до)
• назив и адреса послодавца
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Руководилац послова системске подршке
задужен за увођење и примену система квалитета, развој и инвестиције у сегменту
информационо-комуникационих технологија, развој базе података,...

Директор
заступање предузећа, управљање предузећем (финансије, инвестиције, развој, пријем
запослених)

председник Управног одбора
највиши орган управљања предузећем, доношење годишњих планова пословања,
инвестиције...
јануар 2005. – децембар 2008.
CT Computers д.о.о. Београд, Савски насип 7, 11070 Нови Београд – дистрибутивни
центар Ниш
производња, увоз, дистрибуција и сервис ИТ опреме
комерцијалиста
шеф дистрибутивног центра у Нишу, организација продаје и дистрибуције ИТ опреме у
југоисточној Србији
јул 2003. – јул 2004.
Европски покрет у Србији

• тип организације или сектор
пословања
• радно место или позиција
• главне активности и задужења

• датум (од – до)
• назив и адреса послодавца
• тип организације или сектор
пословања
• радно место или позиција
• главне активности и задужења

НВО
тренер
надгледање пројеката и менторисање израде предлога пројеката у неколико НВО, тренинг
чланова НВО (6 тема: израда предлога пројеката, заступање и лобирање, тимски рад и
лидерство, стратешко планирање и међусекторска сарадња, волонтерски менаџмент, ПР)
јун 2002. – децембар 2004.
Веритас д.о.о. Ниш, Николе Пашића 23а, 18000 Ниш
приватно предузеће, ИТ сектор
директор
заступање предузећа, управљање предузећем (финансије, инвестиције, развој, пријем
запослених)

• датум (од – до)
• назив и адреса послодавца
• тип организације или сектор
пословања
• радно место или позиција
• главне активности и задужења

април 2001. - јун 2002.
Action Contre la Faim
Француска хуманитарна организација

• датум (од – до)
• назив и адреса послодавца
• тип организације или сектор
пословања
• радно место или позиција
• главне активности и задужења

децембер 2000. - март 2001.
"Jodo Co." Ниш
приватно предузеће, ИТ сектор

• датум (од – до)
• назив и адреса послодавца
• тип организације или сектор
пословања
• радно место или позиција
• главне активности и задужења

новембар 1997. - децембар 2000.
Клуб студената "Академац" Ниш
НВО

• датум (од – до)
• назив и адреса послодавца
• тип организације или сектор
пословања
• радно место или позиција
• главне активности и задужења

септембар 1997. - октобар 1997.
ОЕБС, Мисија надгледања избора у Србији
међународна организација

• датум (од – до)
• назив и адреса послодавца
• тип организације или сектор
пословања
• радно место или позиција
• главне активности и задужења

јун 1996. - јун 1997.
Center Group д.о.о. Београд
Јавно предузеће, део ЕПС-а

• датум (од – до)
• назив и адреса послодавца

октобар 1995. - август 1996.
Паком АД Ниш
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Field monitor
надгледање процеса дистрибуције пакета са храном и хигијенским средствима у сарадњи
са WFP i ECHO, процена угрожености породица, ажурирање базе података корисника
хуманитарне помоћи

шеф сервиса
администрирање локалне рачунарске мреже, организација производње и сервиса
рачунара и опреме

председник
унапређење студентског стандарда, организација разних студентских активности

преводилац и возач
возач и преводилац дугорочног посматрача Ричарда Ендрјуза, задуженог за 3 изборне
јединице, припрема доласка краткорочних посматрача, учешће у надгледању изборног
процеса

шеф представништва у Нишу
организација различитих ИТ курсева за незапослена лица у сарадњи са НСЗ (преко 240
полазника)

• тип организације или сектор
пословања
• радно место или позиција
• главне активности и задужења

приватно предузеће, ИТ сектор

• датум (од – до)
• назив и адреса послодавца
• тип организације или сектор
пословања
• радно место или позиција
• главне активности и задужења

октобар 1994. - октобар 1995.
Савез студената Електронског факултета у Нишу
НВО

хардвер инжењер – сервисер
производња и сервис рачунара и пратеће опреме

председник Извршног одбора
унапређење студентског стандарда, организација разних студентских активности

ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКЕ
• датум (од – до)
• назив и тип организације која је
пружила образовање или обуку

фебруар 2014.
Euroquality Group, Булевар Михајла Пупина 10д, 11070 Нови Београд

• област образовања/савладане
вештине
• стечено звање

IRCA сертификовани тренинг и испит за проверавача система управљања квалитетом ISO
9001:2008
проверавач система управљања квалитетом базираног на стандарду ISO 9001:2008

• датум (од – до)
• назив и тип организације која је
пружила образовање или обуку
• област образовања/савладане
вештине
• стечено звање
• степен образовања (нац. клас.)

октобар 2007. на даље
Универзитет у Нишу, Електронски факултет

• датум (од – до)
• назив и тип организације која је
пружила образовање или обуку
• област образовања/ савладане
вештине
• стечено звање

јануар 2003. - септембар 2003.
Европски покрет у Србији, као извршни партнер Европске агенције за реконструкцију (ЕАР)

• датум (од – до)
• назив и тип организације која је
пружила образовање или обуку
• област образовања/савладане
вештине
• стечено звање

октобар 1990. – јун 1995.
Универзитет у Нишу, Електронски факултет

• степен образовања (нац. клас.)
• датум (од – до)
• назив и тип организације која је
пружила образовање или обуку
• област образовања/савладане
вештине
• стечено звање
• степен образовања (нац. клас.)
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докторске студије
у поступку стицања научног звања доктор телекомуникационих наука
VIII

ToT (Training of Trainers) програм
НВО тренер

електроника и телекомуникације
дипломирани инжењер електротехнике за електронику и телекомуникације (просек оцена
9,31)
VII-1
септембар 1986. – јун 1989.
Математичка гимназија “Бора Станковић” Ниш
средња школа
програмер
IV

ОСТАЛА ЗНАЊА
И ВЕШТИНЕ
МАТЕРЊИ ЈЕЗИК

СРПСКИ

ОСТАЛИ ЈЕЗИЦИ

ЕНГЛЕСКИ

НЕМАЧКИ
ИТАЛИЈАНСКИ

• читање
• писање
• комуникација

одлично
веома добро
одлично

одлично
одлично
добро

СОЦИЈАЛНЕ ВЕШТИНЕ

ОРГАНИЗАЦИЈСКЕ ВЕШТИНЕ

ТЕХНИЧКЕ ВЕШТИНЕ

РАД НА РАЧУНАРУ

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

страна 4 - Curriculum vitae
Предраг Милачић

веома добро
добро
основно

 Тимски дух
 Способност прилагођење мултикултуралном окружењу, стечено радом у страним и
интернационалним организацијама, и радом на територији мултикултуралних општина
 Добре комуникацијске способности, стечене радом као комерцијалиста
 Добре предавачке вештине, стечене радом као тренер и предавач
 Добро лидерство, организација и управљање људским ресурсима, пројектима и
финансијама, стечено извршним позицијама у професионалној каријери
 Организација јавних манифестација, стечено искуством током студија
 Одличан у менаџменту и доношењу одлука у кризним тренуцима
Одлично познавање компјутера (хардвер, апликативни софтвер, системски софтвер,
програмирање) и ИТ опреме, стечено током школовања и посла у ИТ сектору
 Одлично познавање свих апликација из Microsoft Office пакета
 Добро знање апликација за цртање и дизајн (Corel Draw, Photo Shop)
 Базе података
 Програмирање (Fortran, Delphi, SQL)
Б категорија, стечена 1989.

