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Иван Делевић има богато искуство у индустрији медицинских уређаја стечено 

кроз 25-годишњу рад у компанијима Johnson&Johnson, GE Healthcare, однедавно 

и у корпоративном развоју MAKO Surgical, где је одиграо кључну улогу у 

успешном расту и развоју компаније, све до аквизиције од стране фирме Stryker. 

Иван је тренутно извршни директор компаније OrthoSensor, лидера у 

технологијама ортопедских сензора. Има домаће и међународно искуство 

будући да је претходно радио у GE Healthcare, као генерални менаџер за 

молекуларно сликање ЕМЕА, глобални потпредседника за маркетинг и продају 

за хируршку навигацију а има и опсежну стручност у пословном развоју. Господин 

Делевић је такође био суоснивач предузећа у којима је био саветник за развој 

пословања, као и саветник за израду стратегија бројним компанија за 

медицинске уређаје.  

 

Члан је одбора OrthoSensor, Insightec, Dermasensor, Pristine Surgical и Enmovi.  

 

Магистрирао је из области пословне администрације на Техничком универзитету 

у Будимпешти на заједничком програму са Универзитетом Herriot-Watt и из 

области електротехнике, такође, на Техничком универзитету у Будимпешти.



 

 

IVAN DELEVIĆ  

  

 
PRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 
ORTHOSENSOR INC.  

 

 

Ivan Delevic brings a wealth of medical device industry experience from his 25 years 

of leadership roles with Johnson&Johnson, GE Healthcare, more recently as an SVP 

Corporate Development and an officer at MAKO Surgical where he played a pivotal 

role in the company’s successful growth and acquisition by Stryker. Ivan is currently 

the CEO of OrthoSensor, a technology leader in orthopedic sensor technologies. He 

has experience both domestically and internationally with previous roles at GE 

Healthcare including General Manager for Molecular Imaging EMEA, Global Marketing 

and Sales VP for Surgical Navigation and extensive Business Development/M&A 

expertise. Mr. Delevic was also a co-founder of a business where he has served as a 

business development and strategy advisor to numerous medical device companies.  

He is a Board Member of OrthoSensor, Insightec, Dermasensor, Pristine Surgical and 

Enmovi.  

He holds a M.B.A. from the Technical University of Budapest through a joint program 

with Herriot-Watt University and a M.S. in Electrical Engineering from the Technical 

University of Budapest. 

 

 


