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Дејан Миличић је тренутно посвећен изградњи и одржавању односа са 
програмерима и компанијама које користе RavenDB, NoSQL базу података 
истоимене израелске компаније. Нека од задужења су му: 
 

- Обука програмера за коришћење базе 
- Едукација кроз држање предавања, презентација и радионица 
- Подршка компанијама у процесу имплементације софтверских решења 
- Израда програмских примера и демонстративних апликација 
- Промовисање добрих пракси програмирања 
- Јавна промоција базе кроз текстове, и јавне и медијске наступе  
- Подршка изградњи програмерске заједнице корисника базе 

 
На претходном радном месту, у америчком стартапу Shyft, радио је на позицији 
Директора платформског инжењеринга, са задацима на изградњи софтверске 
инфраструктуре на којој су разни тимови у оквиру компаније базирали 
производе. 
 
Дејан је један од организатора групе „Software Crafting Serbia“, посвећене 
едукацији програмера и промоцији теорије и праксе доброг програмирања. 
 
До сада је као ментор два пута учестовао на манифестацији „Techstars Startup 
Weekend“ у Новом Саду, а менторске дужности је обављао и у оквиру програма 
„2019 BioSense AgTech FoodTech Accelerator“.     
 
Дипломирао је информатику на Природно-математичком факултету 
Универзитета у Новом Саду. 
 
Linkedin: https://rs.linkedin.com/in/dejanmilicic 
 

https://rs.linkedin.com/in/dejanmilicic
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Dejan is currently devoted to building and maintaining relationships with developers 
and companies using RavenDB, a NoSQL document database. His duties include: 
 

- Developers training in database usage 
- Education through lectures, presentations, and workshops 
- Supporting companies in the process of implementing software solutions based 

on RavenDB 
- Producing code examples and demo applications 
- Promoting best practices 
- Public promotion of RavenDB through articles, public and media appearances 
- Building and Supporting community around RavenDB 

 
Previously, he has been engaged with US-based Relocation Industry startup Shyft at 
the position of Director of Platform Engineering, providing software infrastructure to 
build products by various teams across the company. 
 
Dejan is a co-organizer of the “Software Crafting Serbia” group, devoted to educating 
software developers and promoting best practices in software development. 
 
His startup mentoring experience includes two participations in “Techstars Startup 
Weekend” in Novi Sad, as well as engagement within the “2019 BioSense AgTech 
FoodTech Accelerator” program. 
 
Dejan graduated Computer Science from the Faculty of Science, University of Novi Sad. 
 
Linkedin: https://rs.linkedin.com/in/dejanmilicic 
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