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Биографски подаци: 
Име             Ђорђе 

Презиме     Мазињанин 

Рођен:12. октобра 1955. године, Нови Карловци, општина Инђија 

Адреса становања: Београд 

Брачно стање: 

Ожењен, отац двоје деце  

 

Образовање: 

1. Завршио сам средњу електротехничку школу „Никола Тесла” у Београду. 

2. Дипломирао сам на Вишој ПТТ школи у Београду, одсек Телекомуникације  

3. Последипломске студије на Факултету организационих наука, смер 

„Електронско пословање“, одбранио сам специјалистички рад на тему 

„Технологија комуницирања Владе и грађана“. 
4. Магистрирао сам на истом факултеу  на тему „Методе комуникације Владе и 

грађана у електронском пословању градске управе“. 
5. Завршио сам Факултет за Менаџмент на Универзитету „Мегатренд”, звање – 

„Дипломирани економиста у области менаџмента“. 

6. На факултету за ,,Пословне студије,, Универзитета Мегатренд сам докторирао, 

Електронско пословање и добио назив ,,др Економских наука област, електронско 

пословање,,. Тема докторске дисертације је, 

„МОДЕЛ УПРАВЉАЊА ИНФРАСТРУКТУРОМ ЈАВНИХ СЕРВИСА 

ГРАЂАНА У   ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ”. 

 

Радно искуство: 

1. У периоду 17.02.1977-14.02.1981. године радио сам као самостални конструктор у 

,,Радио-развоју,, у Електронској индустрији „Никола Тесла“ у Београду. 

       
2. Од 15.02.1981.г до 14.01.2004.г радио сам као наставник стручних предмета из 

области електро-технике  (Телефонија, В.Ф уређаји, Телеграфија, ТТ водови,) у 

средњој техничкој ПТТ школи у Београду. 

 

3. Године (15.01.2004.-31.12.2004.г) радио сам као главни референт за платни промет 

и од (02.09.2008 до 11.06.2012.г) главни референт за маркетинг у ЈП ПТТ Србија.  

 

4. Од 12.06.2012.године до 25.03.2014.г радим као професор струковних студија у 

,,Високој технолошкој школи струковних студија у Аранђеловцу,, где предајем 

Рачунарске мреже и телекомуникације, Архитектуру рачунара и оперативне 

системе и Теорију система. 

 

5. Као допунску делатнос и даље обављам у ,,Високој технолошкој школи струковних 

студија у Аранђеловцу,, са 30% радног времена на истим предметима. 

 

6. Од 26.03.2014.г до 30.08.2016.г сам запослен у Сава Центру на месту заменика 

директора. 
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7. Био сам саветник Председника ,,Регионалне коморе Новога Сада,, за 

информационе технологије od 20.06.2011.г до  2013.г 

 

8. Члан сам стручног жирија за доделу годишњих награда ,,Привредне коморе 

Београда,, 0д 26.11. 2014.г 

 

9. Од 30.08.2016. Постављен сам на место Извршног директора Сава Центра. 

 

Политичке и радне функције: 

1. Председник Извршног Одбора СО Палилуле од 16.10.2000 до 28.03. 2002.г 

2. Председник школског одбора средње техничке ПТТ школе у Београду 2001.г. 

3. Члан школског одбора средње школе ,,Раде Кончар,, у Београду 2001.г. 

4. Градски секретар за привреду Града Београда од 01.01.2005 до 01.09.2008.г 

5. Председник Управног одбора Националног ансамбла песама и игара Србије ,,Коло,, 

од децембра 2012.г до децембра 2014.г 

6. Од 13.07.2016.г Постављен сам за члана Надзорног одбора А.Д Телеком Србија. 

 


