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 Биографија 
 

Ђорђе /Добривоје/ Михаиловић је рођен у Аранђеловцу 28.05.1981 године, где је завршио 

основну школу и гимназију. Дипломирао је на Факултету организационих наука у Београду 

10.02.2005. године са просечном оценом 8,46 и оценом 10 на дипломском раду и стекао звање 

дипломираног инжењера организационих наука. 

Од дипломирања (2005.) био је у сталном радном односу са СО Аранђеловац где је обављао 

послове „систем администратора” у одељењу за општу управу. Недуго потом ради као руководилац 

канцеларије за ``Локални економски развој Шумадије и Поморавља`` при општини Аранђеловац 

где је, за кратко време,  постао аутор  седам значајних развојних пројеката (ИТ систем општине 

Аранђеловац, Унапређење комуналног система у општини Аранђеловац и др.) . Од 2007. године 

ради на пословима „стручног сарадника информационих система” на Високој технолошкој школи 

струковних студија у Аранђеловцу. 

На магистарским студијама на Факултету организационих наука у Београду остварио је 

просек оцена 10  а  26.11.2008. год. је одбранио  магистарски рад који припада области 

Организационо и информационих наука-електронском пословању. 

Школске 2007/8. године изабран је у звање предавача Високе технолошке школе струковних 

студија на предметима у области рачунарских наукa. 

Од јануара 2011. године радио је  као помоћник директора за наставу на Високој 

технолошкој школи струковних студија у Аранђеловцу.  

Докторску тезу на студијама из области Електронског пословања одбранио је у јуну 2012. 

године. Недуго затим стиче звање професора струковних студија на Високој технолошкој школи 

струковних студија. Постдипломске студије пратили су и научни радови од којих су три на СЦИ 

листи. 

У октобру 2012. Год. изабран је од стране Савета школе, већином гласова, за директора 

Високе технолошке школе у Аранђеловцу, где  функцију обавља и данас. У тренутку када је изабран, 

постао је најмлађи директор  једне високообразовне установе у Србији.  

Фебруара 2017. Изабран је за координатора Високих школа централног региона при 

Конференцији Академских струковних студија Србије. 

Говори  енглески језик са сертификатом ТОEFL. 



Поред Високе школе у Аранђеловцу, предаје на још две високе школе у Србији. 
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 Међународни пројекти  
 
 Координатор (менаџер) пројкета ‚‚Waste management curricula development in partnership 
with public and private sector“ Еразмус + програма Eвропске Уније. 2015-2018 
 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=5970268


 Издавачка делатност 
 
 Аутор приручника и уџбеника ``Утицај саобраћаја на животну средину`` за студенте треће 
године Високе технолошке школе у Аранђеловцу 
 
 Аутор приручника ``Основе квалитета`` за студенте треће године Високе технолошке школе 
у Аранђеловцу 
 
 Аутор приручника ``Интернет сервис и веб дизајн`` за студенте прве године Високе 
технолошке школе у Аранђеловцу 
 

Просечна оцена која се изводи на основу упитника упућеним студенатима за шк. год. 

износи:  

2012/13 7.94  
2013/14 7.08   
2014/15 7.57   
2015/16 6.84    
2016/17 7.18 

 
Линк - оцени професора: 
  
http://oceniprofesora.com/?teacher=10810  
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