
 

Милош Димитријевић је рођен 25. јуна 1989. године у Параћину. Основну школу 

завршио је у Параћину, као и средњу економску школу - смер финансијски 

администратор, као носилац Вукове дипломе. За време школовања обавио је стручну 

праксу у “Српској фабрици стакла” у  Параћину и  у Oпштини Параћин.  

Основне академске студије на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу 

уписао је школске 2008/2009. године, студијски програм Економија - смер Финансије, 

берзе и банкарство, које је завршио 02.10.2012. године са просечном оценом 9,19.  Мастер 

академске студије на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу уписао је 

школске 2012/2013. године, студијски програм Економија - модул Финансије, берзе и 

банкарство. Испите предвиђене наставним планом и програмом положио је са просечном 

оценом 9,60 и 05.02.2014. године одбранио је мастер рад под насловом: „Утицај страних 

директних инвестиција на спољнотрговинско пословање предузећа“ из наставног 

предмета Глобализација и транзиција. Тренутно је студент треће године докторских 

академских студија, на модулу Макроекономија. Све испите предвиђене наставним 

планом докторских академских студија Економског факултета Универзитета у Крагујевцу 

положио је са просечном оценом 9,78. 

За постигнут успех током основних академских студија, као студент четврте 

године, награђен је од стране Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, 

16.12.2011. године. Добио је препоруке многих професора. Током трајања мастер 

академских студија обавио је стручну праксу у Комерцијалној банци у Крагујевцу и 

детаљније се информисао о раду брокерске куће Шумадија брокер у Крагујевцу, јуна 

2013. године. Обавио је стручну праксу на Београдској берзи, јула 2013. године. Током 

студирања обавио је и стручну праксу у АИК банци и предузећу Yugocommerce у 

Крагујевцу. Положио је BAT тест на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, 

где је завршио ECDL курс, 15.03.2013. године. Такође, на Економском факултету 

Универзитета у Крагујевцу завршио је 24.06.2013. године, почетни ниво DAAD курса 

немачког језика, са највишом оценом десет. Поседује сертификате да је успешно завршио 

тренинге „Пословна комуникација и јавни наступи“ и „Менаџерске вештине“, у 

организацији Business Start-up центра Крагујевац, у оквиру циклуса тренинга пословних 

вештина одржаних 2013. године. Од стране Националне службе за запошљавање 

Републике Србије – Филијала Јагодина, добио је Уверење о похађању обуке „Пут до 

успешног предузетника“, у периоду од 28.11. до 29.11.2013. године. На Економском 

факултету Универзитета у Крагујевцу, од октобра 2008. године је учествовао у 

различитим волонтерским активностима и био члан студентске организације.  

У периоду од 02.02.2015. године до 30.09.2015. године волонтирао је у Одељењу за 

буџет и финансије општинске управе општине Параћин. Од маја 2016. године до јула 

2017. године радио је у Центру Министарства одбране у Параћину. Од јула 2018. године 

ангажован је на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу као истраживач-

приправник. 

У текућем пројектном циклусу Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије ангажован је на пројекту под називом: „Истраживање и развој 

платформе за научну подршку у одлучивању и управљању научним и технолошким 

развојем Србије“. Говори и служи се енглеским језиком, за шта поседује сертигикате (B2-

30.07.2014.година; upper intermediate-април 2016. година ). Познаје рад у оквиру MS Office 

и SPSS (ECDL). Основна област интересовања му је макроекономија. 

 


