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БИОГРАФИЈА 

 
Марко Мандић рођен је 01.11.1980.године у Чачку. Завршио Гимназију у Чачку 1999. 

године, након ћега је уписао Електротехнички факултет Универзитета у Београду, где је 2007 

године дипломирао и стекао мастер диплому из области телекомуникација, са просечном 

оценом 7, док је завршни испит положио са оценом 10. Поред Факултета, 2011/2012. године 

похађао је обуку основних вештиан продаје Густав Кеисер. 2013. је похађао обуку Пољског 

института НЛП где је стекао знање везано за напредне вештине продаје.  

 

Током преко осам година искуства у области продаје развио је многе компетенције, као што 

су:  функционално знање креирања нових и потенцијалних тржишта и купаца, велико искуство 

у креирању и имплементацији крајњих циљева продаје које треба остварити, кроз разумевање 

тренутних трендова на тржишту и понашања потрошача, које могу унапредити наставни 

процес.  

 

Радно искуство 

 

Марко Мандић је од 2016. године запослен као  Key Account manager for Public sector 

(задужен за веома битне клјенте из јавног сектора) у компанији S&T Србија, Београд. Кључни 

пројекти на којима ради су Сервисан магистрала правосудних органа (Service bus)- 

Министарство правде), eGov Office- Влада Републике Србије, имплементација САП- Аеродром 

„Никола Тесла“ и др.  

 

У периоду од јануара 2011. до јануара 2016. године радо је у компанији Asseco SEE у 

Београду. Од јануара 2011. до априла 2014. године био је запослен на позицији Key Account 

manager for Public sector (задужен за веома битне клјенте из јавног сектора). Након тога од маја 

2014.  до јануара 2006. године унапређен је на позицију пословног меанџера за CASD (развој 

апликативних софтвера по наруџбини) за велике организације, првенствено банке, јавне 

институције и државне компаније. У том периоду био је задужен за креирање и сопровођење 

статегија и циљева совг департмана који се састојао од 30 запослених.  

 

Од фебруара 2009. до децембра 2010. године радио је као заменик директора еУправе и 

истоверемно водећи скетор за одрживи развоје еУправе. Такође се бавио и развојем стратегија 

ове организације. Пројекти на којима је учествовао током овог радног ангажмана су:  eGOV 
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Портал и развој инфорамционо комуникационих технологија за локалне заједнице. 

 

У периоду од новембра 2008 до јануара 2010 обављао је функцију Саветника министра у 

Министарству за телекомуникације и инфорамционе технологије где се бавио развојем 

стратегијских домунемата за еУправу.  

 

Од 2005. године до 2008. године био је запослен у Micromace group  у Београду. У овој 

компанији коај има 10 запослених и чији је главни фокус развој и имплементација програма  

IBM Lotus Domino, до априла 2007. године вршио је функцију пројект менаџера и заступника 

продаје, да би маја 2007. године постао директор ове компаније. 
 


