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Др Драгомир Димитријевић 

 

Када избледе стереотипне средњошколске поделе на бунтовнике и штребере, велике 

лафове и свезналице и када некадашње матуранте стигне криза средњих година, понеко 

од некадашњих клинаца опијених надом у светлу будућност и освајање великог света, 

издвоји се као несумњиви генерацијски херој. Бритким умом, храброшћу, вечном 

младошћу и тврдоглавом одлуком да никада не поклекне пред тешким животним 

изазовима, за генерацију Математичке гимназије која је матурирала 1981. године, ту је 

улогу свакако заслужио наш драги друг др Драгомир Димитријевић Кики. 

Рођен је у Београду 1963. године у угледној породици инжењера и професора 

универзитета, од којих је наследио љубав за технику, а сам је стекао широко образовање 

и несаломив карактер. У породичном албуму који почиње сликама из 19. века ређају се 

судије, адвокати, али и бунтовни борци за слободу говора. Друга грана његове фамилије 

потиче из живописне војвођанске равнице, а прича о њима преплиће се са причом 

ветеринара о љубави према животињама, о земљопоседништву и првом аутомобилу у 

Новом Саду који је купио његов деда. 

 

Драгомир је кроз живот журио као ретко ко - за пет година је на београдском 

Електротехничком факултету стекао диплому на Одсеку за електронику - Смер за 

рачунарску технику и информатику и одбранио магистратуру, а за докторат на 

Polytechnic University, Brooklyn, New York, требало му је мање од три године. Током 

академске фазе своје деценијске каријере у САД бавио се алгоритмима рутирања у 

мулти-доменским мрежама и унапредио алгоритам за верификацију протокола и 

евалуацију перформанси, који је применио на X.75 протокол, као и апроксимативном 

анализом Марковљевих система редова за чекање.  

 

Стечена знања примењивао је у индустрији средином и крајем деведесетих година, 

радећи у компанијама Contel Technology Center (Chantilly, Virginia), GTE Laboratories 

(Waltham, Massachusetts), TELOGY Networks (Germantown, Maryland) и IMAKE Software & 

Services (Bethesda, Maryland). Фундаментална знања и пробабилистичке теорије 

користио је у развоју проблемски оријентисаних алата, симулатора и софтвера за 

управљање мрежама и оптимизовано распоређивање ресурса. Решења је примењивао 

углавном у области комуникација, од SS7 до бандwитх-он-деманд сателитских мрежа и 

VoIP система. Из својих истраживања је објавио више радова у врхунским светским 

научним часописима, а регистровао је и један патент.  

 

Сјајну каријеру у САД крајем деведесетих година на жалост почињу да ометају проблеми 

са видом који је прогресивно слабио и Драгомир се враћа у Београд с дозом разочарања, 

али и огромном вољом да у родном граду постигне успех. Оснива фирму Advanced 



Payment Networks и постаје консултант Народне банке Србије и компаније Мобтел, 

развија више решења у домену банкарског е-пословања и картичарства, персонални 

ПОС терминал за мобилне телефоне... Након банкарства, пажњу му привлачи примена 

модерних технологија у пољопривреди и с новим ентузијазмом оснива фирму Food and 

Agriculture Cloud Technology - FACT, која у оштрој конкуренцији добија и реализује 

европски пројекат из FP7 циклуса. 

 

Драгомирова биографија не би била потпуна без помињања филантропских активности. 

Био је потпредседник Параолимпијског комитета Србије, као и консултант на развоју 

више Wеб портала са подршком за особе које имају проблема са видом. Међу 

решењима на којима је радио истичу се презентације КБЦ "Бежанијска коса" и 

Међународне спортске асоцијације за слепе и слабовиде особе (ИБСА). Своју неисцрпну 

енергију трошио је вежбајући у теретани и удишући живот пуним плућима. Са својом 

животном сапутницом Јасмином, која је његов пут обасјавала посебном светлошћу, 

посећивао је позоришта, гледао филмове и пропутовао многе градове, а своје утиске 

претварао у приче у којима су његови пријатељи истински уживали. Делили су и 

разумели његову непобедиву животну енергију, све до последње приче о 

новогодишњем путовању у Италију и дочеку 2018. године. Десетак дана касније 

уследила је страшна вест да је Драгомир изгубио битку против тешке упале плућа.  

У прерано прекинутом Драгомировом животу светла тачка и извориште инспирације 

била је његова Математичка гимназија, коју је искрено волео и помагао. С пријатељима 

из гимназије редовно се састајао у кафани "Стара Херцеговина" и дописивао безбројним 

порукама на листи МГ81, које остају сведочанство једног несвакидашњег, тешког, али 

јединственог, храброг и инспиративног животног пута. Сећање на Драгомира чуваће 

његови гимназијски пријатељи расути широм света, спремни да и даље, као што је он то 

чинио, путују и пишу приче, редовно се састају и помажу своју МГ. 


