
                                                       CURRICULUM VITAE 

 

 

1. Презиме: ПЕШОВИЋ 

2. Име: Зоран 

3. Телефон +381 66 8665150;+381 11 3040601 

4. Факс +381 11 3040656 

5. Е-mail zoran.pesovic@putevi-srbije.rs 

6. Датум рођења 22. Maj 1967.г. 

7. Националност Српска 

8. Брачни статус Ожењен, троје деце 

9. Образовање Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет,  

  (дипл.инж.саоб.), дипломирао 1993.г. 

Специјалност: Друмски саобраћај и безбедност 

11.Стручна овлашћења 

1995.г 

2005.г 

 

Овлашћени судски вештак за саобраћај, решење     

740/0027/95; 

стручни испит за органе државне управе 

12.Чланство у професионалним   

организацијама 

Председник Савета Републичке дирекције за путеве 

(од 2004. до 2006.г)  

Председник Управног одбора Јавног предузећа „Путеви 

Србије“ (од 2006.г.-2008.г.) 

 

 

13.Страни језици: матерњи језик-српски 

   руски језик (B2); енглески језик (А1) 

    

14.Познавање рада на рачунару: MS Office,Word, Excel, Internet 

   

15.Тренутно запослење: ЈП “Путеви Србије” 

  Извршни директор Сектора за управљачко 

информационе системе у саобраћају 

16.Године у тренутнм предузећу: 12 година 

 

17.Професионално искуство:  22 године        

  

 2014-данас ЈП Путеви Србије 

  Извршни директор Сектора управљачко информационе системе 

 2011- 2014 ЈП Путеви Србије 

  Директор Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају 

 2009-2011 ЈП Путеви Србије  

  Саветник директора - координатор послова за стандард и квалитет  

 2005-2008 Градска управа града Београда 

 Секретар за саобраћај 

2004-2005          Управа за заједничке послове републичких органа Владе РС 

  Управник 

 1996-2004 Предузеће “Беохемија”доо Београд    

    Директор спољне трговине и маркетинга 

 1994-1996 Саобраћајни факултет Београд    

    стручни сарадник Катедра за безбедност саобраћаја  

 

        



18. семинари и стручни скупови 

објављени радови,публикације 

учешће у семинарима и стручним 

скуповима 

 - Научно-стручни скуп посвећен вештачењу 

саобраћајних незгода, 1996. године, 

Аранђеловац, организатор Саобраћајни 

факултет из Београда,  стручни рад: 

„Одређивање видљивости при вештачењу 

саобраћајних незгода“, објављен у Зборнику 

радова. 

- Научно стручни скуп Безбедност деце у 

саобраћају- Саобраћајни факултет-

Београд 2000.године, стручни радови: „ 

Значај и поступак израде саобраћајног 

пројекта примене вертикалних препрека“, 

„Грађевинске и техничко регулативне мере 

у функцији заштите деце у саобраћају“, 

објављени у Зборнику радова. 

- Стручно саветовање Југословенског 

друштва за моторе и моторна возила 

Мачински факултет Београд 2001.године, 

стручни рад:“ Нови системи у возилима 

намењени навигацији и комуникацији и 

њихов утицај на безбедност саобраћаја“, 

објављен у Зборнику радова.  
 

- Симпозијум о безбедности саобраћаја 

Рисан 2002. Црна Гора, стручни рад:“ 

Грађевинске и техничко регулативне мере у 

систему контра мера за повећање нивоа 

безбедности у саобраћају“, објављен у 

Зборнику радова. 
 

-Стручно саветовање ТСМ Сомбор 

2002.године, стручни радови:“Вертикалне 

препреке на коловозу за умањење брзине 

кретања (карактеристике, критеријуми за 

примену и примена)“и „Нова нестандардна 

средства саобраћајне сигнализације 

намењена за већу безбедност пешака“, 

објављени у Зборнику радова. 
 

-Стручно саветовање Улога локалне 

заједнице у безбедности саобраћаја, 

Саобраћајни факултет Београд, 2007. 

годуна, стручни рад:“Значај локалних 

самоуправа у унапређењу саобраћајног 

образовања и васпитања деце-Студија 

случаја“, објављен у Зборнику радова. 
 

-Стручно саветовање ЈУСК, Менаџмент 

тоталним квалитетом и изврсност, 

Београд 2010. године, стручни рад:“Нови 

концепт квалитета у ЈП“Путеви Србије“, 



објављен у Зборнику радова 
 

  

  

Публикације у струци 

- Мултимедијални саобраћајни Буквар, 

Издавач М-5 Београд, стручни  

  сарадник на изради публикације. 

- Водич за возаче кроз нови Закон о 

безбедности у саобраћају, Издавач М-5 

Београд, аутор Приручника. 

- Учешће у изради већег броја Студија, 

Елабората и Пројеката у области    

   безбедности саобраћаја.(1994-2004.) 

Остала ангажовања у струци 

 - Центар за истраживања безбедности у 

саобраћају (ЦИБС) Саобраћајни факултет 

(од 1994. до 2002.) 

- Члан југословенског друштва за моторе и 

возила (ЈУМВ) бр.158 од 1996.г. 

- Члан удружења судских вештака за 

саобраћајне незгоде бр.А81 од 1997.г. 

-  Председник Савета Републичке дирекције 

за путеве 2004.-2006.године. 

- Члан Управног одбора фондације 

Саобраћајног факултета „Проф.др Никола   

   Ока“ од 2008. до 2012.). 
  

  

 Пројекат Националне инфраструктуре 

геопросторних података (НИГП) 

-Радна група за сарадњу, члан од 2012 

 Тело за координацију безбедности 

саобраћаја на путевима 

-Стручнa раднa групa за безбедност и 

унапређење путне инфраструктуре, члан 

од 2014.г 

  

 

 

 


