Име и презиме:
Адреса:
Контакт телефон:
Е-пошта:
Место и датум рођења:
Националност:
Брачно стање:

Зоран Бухавац
Тимочке дивизије 9, Београд
065 533 0 305
zoran@buhavac.in.rs
Београд, 30.09.1966.
Српска
ожењен

Образовање и радна биографија:
- основну и средњу школу завршио у Београду
- мај 1996: дипломирао на Вишој техничкој ПТТ школи - одсек телекомуникације
- похађао и успешно завршио више курсева ТАМБАС програма са посебним освртом на Стратешко планирање у
финансијама и маркетингу
- похађао и успешно завршио тренинг “Планирање и извођење интерне ревизије” у организацији МНГ Центар
д.о.о.
- септембар 1985 – јун 1999
Телеком Србија
одржавање комутационих система
- јун 1999 – март 2004
Телеком Србија
Дирекција за бизнис кориснике, продаја услуга за пренос података великим корисницима и банкама
- март 2004 и даље
GAMA ELECTRONICS DOO
маркетинг и продаја Интернет услуга
Активност у оквиру РНИДС
Управни одбор – председник (септембар 2009 – септембар 2011)
Управни одбор – заменик председника (септембар 2011 – фебруар 2013)
Конференција суоснивача – председник (септембар 2015 – септембар 2017)
Радна група за побољшање јавности рада – члан радне групе (фебруар – новембар 2008)
Радна група за израду предлога модела рада са документацијом – координатор радне групе (децембар 2008 –
фебруар 2009)
Радна група за процедуре и документе – координатор радне групе (октобар 2009 – фебруар 2010)
Интерна Радна група за израду Правилника о избору чланова и раду статутарне комисије (септембар – октобар
2012)
Радна група за измену одредби аката којима се уређује питање података који се прикупљају од регистраната –
члан радне групе (април – август 2015)
Радна група за израду предлога измена Статута РНИДС-а – координатор радне групе (септембар 2016 – фебруар
2017)
Остале активности:
- вишегодишње одржавање садржаја презентације у оквиру домена telekomunikacije.co.yu и beograd.com
- сарадник појединих ИТ часописа из области телекомуникација
- вишегодишњи уредник телекомуникација у радио емисији ПЦ Петак
- од октобра 2013. године члан Управног одбора Удружења станара насеља Степа Степановић

