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Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, смер РТИ
1987
Дипломирани инжењер електротехнике, VII степен

8.

Језици:

9.

Чланство у професионалним телима:
Председник Конференције суоснивача РНИДС (2011-2015).
Члан
Управног
одбора
РНИДС
(2006-2009).
Председник Удружења Интернет провајдера Србије и Црне Горе
(2006-2009).
Члан групације за телекомуникације, Интернет и компјутерске
мреже у Удружењу ИТ компанија у ПКС (2003-2007).

Српски:
Енглески:

матерњи
идиоматско знање савременог енглеског језика

10. Остале способности: Наглашене способности комуникације и презентације, искусни
предавач, пише чланке за пословне часописе (“Перспективе”- Америчка комора у Србији,
“Свет осигурања и Финансија”, “Бизнис и Финансије”), гостовања у радио и тв емисијама.
11. Садашња позиција: Директор и сувласник у предузећу “И Нет”доо, предузеће за
компјутерски инжењеринг и пружање интернет услуга.
12. Професионално образовање:
1987. Курс трансакционог програмирања у Ханивел образовном
центру у Београду.
1991. ИБМ курсеви: МПИН, ПЦ64, ПЦ 65, ПЦ 66.
1995. АДИЖЕС Институт менаџмент курсеви – Стилови
управљања, Животни циклуси предузећа.
2012. МНГ Центар – Планирање и извођење интерне ревизије.
13. Кључне квалификације:
Војислав Родић има двадесет осам година искуства у ИТ области, од чега последњих
осамнаест година као ИТ консултант.
Војислав Родић има искуство у следећим областима:
 Познавање и дубоко разумевање нових технологија и њихова примена у
корпоративном окружењу и јавном сектору.




Стварање и спровођење стратегије за успостављање интернет присуства малих и
средњих предузећа, корпорација и владиних институција.
Образовање менаџера за примену интернет технологија у пословном окружењу.

14. Професионално искуство:
(1987-1988)

(1988-1997)

(1997- до сада)

(1999-2000)
(2001-2003)

(Окт 2002 – Мар 2003)
(Јул - Нов 2003)

(Јун – Сеп 2004)

(Јул 2006 – Сеп 2009)
(Дец 2006 - Јун 2007)

(Децембар 2007)
(Јул 2009 – до сада)

(Дец 2012 – до сада)

Програмер аналитичар и систем инжењер у одељењу за обраду
података
у
"Савременој
Администрацији"
(издавачкоштампарско предузеће).
Од јуна 1992 заменик директора у System Dynamics Corporation
Europe (прва југословенска мешовита компанија са већинским
канадским власништвом). Као члан менаџмент тима одговоран
за финансијске трансакције, припрему понуда за сложене
информационе системе, као и склапање уговора за софтверске
лиценце и услуге подршке клијентима.
Директор и већински власник И Нет доо – предузеће за
информатички инжењеринг и пружање интернет услуга.
Одговоран за пун опсег компанијских услуга - LAN и WAN
инжењеринг, Интернет услуге (Интернет консалтинг, маркетинг,
веб дизајн и хостинг), рачунарска обука.
Гостујући предавач на предметима Е-трговина и Сајбер
Маркетинг на Алтернативној Академској Образовној Мрежи.
Гостујући предавач Интернет Менаџмента на последипломским
студијама Факултета Организационих Наука, Универзитет у
Београду.
Члан радне групе Завода за информатику и Интернет за
трансформацију YUNIC домена у независно регулаторно тело.
Консултант на Пројекту не-финансијске помоћи малим и
средњим предузећима у Србији (No. 01/SER01/03/005),
финансираном од стране Европске Агенције за Реконструкцију ,
а реализовану од стране компаније Луј Бержер. Аутор
извештаја: Потенцијал за развој и јачање е-пословних могућности
МСП сектора у Србији. Узео учешћа у оранизацији конференције
Дигитално Доба– Нова Ера за МСП сектор у Србији.
Члан тима за израду Националне стратегије за развој
телекомуникација у Србији до 2007, за потребе Министарства
за капиталне инвестиције. Одговоран за део Стратегије о
Интернету. Учествовао у уредничком раду на коначној верзији
документа.
Члан Управног одбора РНИДС (два узастопа мандата).
Консултант за Савет Европе Пројекат борбе против економског
криминала у Републици Србији – Радне групе на тему Сајбер
криминала, Регионална конференција о Сајбер криминалу (Март
2007), Октопус интерфејс конференција (Јун 2007).
Излагање на Семинару о сајбер криминалу у Центру за сарадњу у
области сигурности (RACVIAC), Загреб, Хрватска.
Предавач на семинару о примени Друштвених мрежа у
пословном окружењу “Бизнис Фејсбук” за
АСЕЕ (Београд,
Сарајево, Бања Лука, Подгорица).
Предавач на семинару о примени Друштвених мрежа у
пословном окружењу “Yammer” за Информатика а.д.

(Јул 2010)

(Сеп 2010– Дец 2010)
(Феб 2012– Ауг 2012)
(Сеп 2011 – Сеп 2015)
(Сеп 2015 – Феб 2016)

ИКТ експерт за друштвене мреже на пројекту ЕУ Техничка
подршка корпоративној политици и иновацијама – оснаживање
МСП сектора у Web 2.0 окружењу (2010).
Координатор радне групе за израду правила регистрације у
ћириличном ИДН домену .срб за потребе РНИДС
Члан радне групе за статутарна питања РНИДС
Председник Конференције суоснивача Регистра националног
Интернет домена Србије
Члан радне групе за увођење ИДН на други ниво домена
РНИДС

