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ПРИЧА О 
МИХАЈЛУ ПУПИНУ – УЈЕДИНИТЕЉУ 

 

Предавач: Проф. др Петар Кочовић, Универзитет УНИОН Никола Тесла 
 

Ове године је 100 година од како је 11.11.1918.г. потписан мир у Компијенској шуми поред Париза, чиме је завршен Први 
светски рат. Од средине јануара до 20. јуна 1919. године, у мировне преговоре се укључио велики српски научник и добротвор 
Михајло Пупин. 
 

Године 1912, Краљевина Србија именовала је Пупина за почасног конзула у САД. Ову дужност је обављао све до 1920. године. 
Са те позиције он је много допринео успостављању међудржавних и ширих друштвених односа између Краљевине Србије, а 
касније Краљевине Југославије и САД. 
 

Пупин је по завршетку Првог светског рата као тада већ познати и признати научник али и политички утицајна фигура у 
Америци утицао на коначне одлуке Париске мировне конференције када се одлучивало о одређивању граница будуће 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. 
 

Пупин је боравио два месеца у Паризу у време преговора о миру (април — мај 1919), на позив владе Краљевине СХС. Заслугом 
Михајла Пупина је Аустро – Угарској монархији одузет велики део територија који се налазио у ондашњој Србији, Хрватској и 
Словенији. Михајло Пупин је овај циљ остварио тако што је познавао главне чланове Америчке делегације у Паризу и 
америчког председника Томаса Вудроа Вилсона. 
 

Предавање ће бити посвећено Михајлу Пупину и његовом раду пре и након мировне конференције у Версају. 
 
 

Проф. др Петар Кочовић, редовни је професор Универзитета УНИОН Никола Тесла, има 34 
година искуства у IKT индустрији као руководилац продаје, маркетинга или пројектни руководилац 
или пројектант. Радио је на свим позицијама продаје, електронске продаје, маркетинга и интернет 
маркетинга. Био je консултант највеће светске IKT компаније Gartner у периоду од 2007-2014. 
Године 2014 је био вођа тима за пројекат најновијег тренда у области Интернет продаје – ткзв 
Affiliate marketinga, за велику немачку компанију Novomatik,  са задатком да реализује пројекат 
Интернет комуникације са корисницима по моделу crowdsourcing. Преко седам година је био 
консултант једне од највећих европских компанија која продаје електронику – EBV Elektronik из 
Поинга, поред Минхена (Немачка). 
Проф. др Петар Кочовић је био у више наврата специјални гост (говорник или вођа округлих 
столова) на догађајима у организацији највећих светских IKT компанија као што су: Microsoft, Oracle, 
SAP, S&T. Од телекомуникационих компанија, док је био запослен у компанији Gartner, био је 
сарадник компанија Телеком Србија и Теленор, као и агенције РАТЕЛ. 
Аутор је 24 књиге или поглавља страних и домаћих издавача у области IKT-а и продаје, од којих су 
Internet Marketing, Elektronsko poslovanje, Informatika postmoderna, Gejmifikacija, Racunarstvo u 
oblaku, Internet stvari i 3D štampa само неке од тема ових књига. Аутор је 14 радова на SCI листи и око 
100 научних радова. Дао је преко 200 интервјуа за домаће дневне новине (Политика, Блиц), ТВ и 
радио станице (РТС 1 и 2, Радио Новости, Коперникус, Б92, Студио Б, Радио Београд 1 и 2). Био је 
преко 100 пута Keynote Speaker.  
Завршио је Универзитет у Београду, Машински факултет где је 1992 године докторирао не тему из 
области рачунарских наука и геометријског моделирања. Члан је Америчког друштва Машинских 
инжењера (ASME) од 1989 године, Америчког друштва електро и електронских инжењера (IEEE) од 
1988 године и Њујоршке академије наука од 1998. 

 

 
Уз излагање професора Кочовића и прикладни агапе - надамо се новом дивном егрегору! 

Резервишите ПЕТАК, 16. фебруар 2018. од 19,00 часова за ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА...! 
Информације и резервације на телефон 011/7619298 или 011/7612957 


