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EUROPEAN CURRICULUM 

VITAE 
  

 
 

 

Лични подаци 
 

Име / Презиме  Властимир (Остоја) Пејић  

Адреса  Бул. Патријарха Павла бр.18, 21000 Нови Сад 

Телефон  +38766705805  

Е-пошта  vlastimirpejic@gmail.com 
 

Држављанство  Србије, Босне и Херцеговине 
 

Датум рођења  11. август 1966 год. 
 

Занимање  доктор техничких наука -  машинско инжењерство 
 

Радно искуство 
 

Раздобље  фебруар 2020 –  

Запослење или радно мјесто  доцент 

Главне активности и 
одговорности 

 наставне активности и научно-истраживачки рад, ужа научна област: 
Машинство 

Назив и адреса послодавца  Универзитет »Унион – Никола Тесла«, Факултет примењених наука, Ниш 

Душана Поповића 22А, 18000 Ниш, Србија 

Врста занимања и област  Високошколска образовна установа 

   

Раздобље  септембар 2016 – фебруар 2020 

Запослење или радно мјесто  професор високе школе 

Главне активности и 
одговорности 

 наставне активности и научно-истраживачки рад, ужа научна област: 
Машинство 

Назив и адреса послодавца  Висока пословно техничка школа Добој,  

Озренских бригада, 74000 Добој, БиХ 

Врста занимања и област  Високошколска образовна установа 
   

Раздобље  септембар 2015 до август  2016 

Запослење или радно мјесто  предавач 

Главне активности и 
одговорности 

 наставне активности и научно-истраживачки рад, ужа научна област: 
Машинство 

Назив и адреса послодавца  Висока пословно техничка школа Добој,  

Озренских бригада, 74000 Добој, БиХ 

Врста занимања и област  Високошколска образовна установа 
   

Раздобље  март  2014 до септембар 2015 
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Запослење или радно мјесто  самостални конструктор 

Главне активности и 
одговорности 

 услужно програмирање CNC машина, пројектовање и израда машина-
уређаја-алата 

Назив и адреса послодавца  Агенција Тулип арт, ПЦ Зелена пијаца –Ф- 24/2, 74000 Добој, РС, Босна и 
Херцеговина 

Врста занимања и област  Пружање интелектуалних услуга 

   

Раздобље  фебруар 2012 до март 2014 

Запослење или радно мјесто  руководилац центра за развој и инвестиције 

Главне активности и 
одговорности 

 организационо-руководећи послови руководиоца центра за развој и 
инвестиције 

Назив и адреса послодавца  ОДЈП "Градска топлана" а.д., Ђенерал Драже, 74000 Добој, РС, Босна и 
Херцеговина 

Врста занимања и област  Производња и дистрибуција топлотне енергије 
   

Раздобље  август 2008 до јануар 2012 

Запослење или радно мјесто  директор 

Главне активности и 
одговорности 

 организационо-руководећи послови генералног директора 

Назив и адреса послодавца  ОДЈП "Градска топлана" а.д., Ђенерал Драже, 74000 Добој, РС, Босна и 
Херцеговина 

Врста занимања и област  Производња и дистрибуција топлотне енергије 

 

Раздобље 

  

октобар 2007 до 2012 

Запослење или радно мјесто  виши асистент 

Главне активности и 
одговорности 

 наставне активности и научно-истраживачки рад, 

Назив и адреса послодавца  Саобраћајни факултет, Краља Драгутина 68, 74000 Добој 

Врста занимања и област  Високошколска образовна установа 

 

Раздобље 

  

октобар 2005 до октобар 2007 

Запослење или радно мјесто  стручни сарадник, 

Главне активности и 
одговорности 

 наставне активности и научно-истраживачки рад, 

Назив и адреса послодавца  Виша техничка школа, Краља Драгутина 68, 74000 Добој 

Врста занимања и област  Високошколска образовна установа 

 

Раздобље  август 2003 до март 2005 

Запослење или радно мјесто  директор 

Главне активности и 
одговорности 

 организационо-руководећи послови генералног директора 

Назив и адреса послодавца  Хемопродукт а.д., Светог Саве 61, 74000 Добој, РС, Босна и Херцеговина 

Врста занимања и област  Производња предизолованих цијеви, алуминијум сулфата и других хемијских 
производа 

   

Раздобље  август 1998 до јул 2003 

Запослење или радно мјесто  самостални конструктор 

Главне активности и 
одговорности 

 услужно програмирање CNC машина, пројектовање и израда машина-
уређаја-алата 

Назив и адреса послодавца  Агенција Тулип арт, ПЦ Зелена пијаца –Ф- 24/2, 74000 Добој, РС, Босна и 
Херцеговина 

Врста занимања и област  Пружање интелектуалних услуга 
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Раздобље  април 1997 до јун 1998 

Запослење или радно мјесто  стручни сарадник 

Главне активности и 
одговорности 

 едукација купаца MasterCAM  програмског пакета, 

Назив и адреса послодавца  CAMinCAM д.о.о., Предјамска 1, 1000 Љубљана, Словенија 

Врста занимања и област  Заступање и продаја CAD/CAM софтвера, услуге програмирања CNC 
машина 

   

Раздобље  септембар 1992 до август 1996 

Запослење или радно мјесто  асистент приправник 

Главне активности и 
одговорности 

 наставне активности и научно-истраживачки рад, ужа научна област: 
Технолошки поступци и алати 

Назив и адреса послодавца  Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука,  

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, СиЦГ 

Врста занимања и област  Високошколска образовна установа 

 
 

Школовање и 
оспособљавање 

 

   

Раздобље  јун 2007 до јун 2016 

Назив занимања и/или 
стручног звања 

 Универзитетско образовање: доктор  техничких наука из области машинског 
инжењерства, 

одсијек: Производно машинство,  

Назив и статус установе, која 
је издала диплому, увјерење 

или цертификат 

 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука у Новом Саду, 

Степен образовања   VIII 

 

Раздобље 

  

октобар 2005 до јун 2007 

Назив занимања и/или 
стручног звања 

 Универзитетско образовање: магистар техничких наука из области 
машинства, 

одсијек: Производно машинство,  

Главни предмети / 
оспособљеност 

 Општи предмети: 

Одабрана поглавља из математике (Нумеричке методе, Линеарно 
програмирање), Научни метод истраживачког рада, ... 

Стручни предмети: 

Теорија техноекономске оптимизације, Алати за обраду резањем, Наука о 
обради резањем, Савремени обрадни системи, Вештачка интелигенција и 
експертни системи,  Програмирање рачунарских система, Теорија 
инжењерског експеримента, Аутоматизација пројектовања производа и 
технолошких процеса. 

Назив и статус установе, која 
је издала диплому, увјерење 

или цертификат 

 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука у Новом Саду, 

Степен образовања   VII/2 

   

Раздобље  октобар 1986 до јун 1992 

Назив занимања и/или 
стручног звања 

 Универзитетско образовање: дипломирани машински инжењер, 

одсијек: Производно машинство, смијер: Процеси обраде метала скидањем 
струготине 
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Главни предмети / 
оспособљеност 

 Општи предмети: 

Математика, Физика, Механика, Нацртна геометрија, Елементи конструкција, 
Наука о металима, Отпорност материјала, Заваривање, Обрада 
деформисањем , Ливење, Механика флуида,  ... 

Стручни предмети: 

Алати, Прибори, Технолошки поступци, Машине алатке, Машинска обрада 
резањем, Мерење и контрола, Неконвенционални поступци обраде, 
Производни системи, Аутоматика, Транспортно машинство, ... 

Назив и статус установе, која 
је издала диплому, увјерење 

или цертификат 

 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука у Новом Саду, 

Степен образовања   VII/1 
 

 
Друга знања и 
способности 

Матерњи језик  Српски 

Други језик 

Самооцјењивање  Разумијевање Говор Писање 

 Европски ниво
 (*)

   Разумијевање 
слушањем 

Разумевање 
читањем 

Говорно 
споразумијевање 

Говорно 
препричавање 

 

 

Енглески језик  Б1 самостални 
корисник 

Б1 самостални 
корисник 

А2 основни 
корисник 

А2 основни 
корисник 

Б1 самостални 
корисник 

Словеначки језик  Б1 самостални 
корисник 

Б1 самостални 
корисник 

Б1 самостални 
корисник 

Б1 самостални 
корисник 

Б1 самостални 
корисник 

Руски језик  Б2 самостални 
корисник 

Б2 самостални 
корисник 

Б2 самостални 
корисник 

Б2 самостални 
корисник 

Б2 самостални 
корисник 

(*) 
 Унијски европски референтни оквир за језике 

 
 

 

Организацијска знања и 
способности 

 -организацијска и руководећа способност 

(стечена кроз радно искуство у: Хемопродукт а.д. Добој на мјесту директора 
и Градска Топлана а.д. Добој на мјесту генералног директора и руководиоца 
центра за развој и инвестиције) 

 

 

Техничка знања и 
способности 

 -техничка знања из подручја технологије обраде резањем и пројектовања 

-лиценца за израду техничке документације, машинска фаза, област 
термотехнике и надзор над  извођењем ових радова, 

-лиценца за извођење и надзор над извођењем машинске фазе, област 
термотехнике. 

 
 

Компјутерска знања и 
способности 

 -добро познавање CAD/CAM програма (Mastercam, SolidWorks, SolidCam i 
Autocad) 
-добро познавање Microsoft Office™ (Word, Excel i PowerPoint); 
-добро познавање графичких програма (PhotoShop™i Corel Draw); 

   

Возачка дозвола  -категорије: А1 и Б 

 


