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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 
 
 
 
 

ПЕРСОНАЛНЕ 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Име и презиме  Мирољуб Божиновић 

Датум рођења  02.11.1965. 

Адреса становања  Бранка Радичевића 6/1/9  19350 Књажевац 

Контакт број телефона  064.89.08.652; 065.99.19.400; 019.732.123; 

Е-маил  miroljub.bozinovic@jpstaraplanina.rs ; miroljub.bozinovic@gmail.com  

 
 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

• Датум (од / до)  1985-1990 

• Назив и адреса установе  Универзитет у Нишу - Економски факултет Ниш 

• Стечено звање  Дипломирани економиста, VII степен стручне спреме 

 
 

РАДНО ИСКУСТВО 

 

1995 - 2001  Јубанка АД Београд, Филијала Књажевац - Самостални сарадник у 
служби за рад са привредом 

2001 - 2008  Alphabank Serbia – Филијала Зајечар у Зајечару - Шеф службе за рад са 
привредом / Company client Supervisor 

 

2008 - 2009  Стара планина д.о.о. Књажевац - Директор пословне јединице Књажевац 

2009 -  ЈП Стара планина Књажевац 

2009.  Заменик директора ЈП Стара планина 

2009 - 2014  Помоћник директора за имплементацију пројекта и маркетинг 

2014 – 2015.  Директор сектора за маркетинг, сарадњу са инвеститорима и сарадњу 
са европским фондовима 

2018 - 2020  Виши саветник за економске послове, виши саветник за инвестиције 

2021 -  Извршни директор за развој 

 
 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

  

2001. – 2022, и даље  Одборник у СО Књажевац у више мандата, председник одборничке 
групе,  члан и председник више комисија и радних тела. Од 2012. до 
2016. председник комисије за именовања и постављења, од 2020 
председник комисије за буџет и инвестиције. 

2001.- 2003.  Председник управног одбора Дирекције за урбанизам и изградњу 
Књажевац 
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2010 -2012.  Члан УО „Штампарија Борба“ А.Д. Београд 

2011 - 2015  Привремени заступник капитала -  Лиценца  Привременог заступника 
капитала 2011. ПЗК у два приивредна субјекта, РГП Инпос Књажевац и 
Миле Јулин а.д. Књажевац. 

2013-2014  Менаџер на прекограничном пројекту Србија - Бугарска „Prevention and 
Extinguishing of Forest Fires“ Пројекат је уврштен у 50 најбоље вођених 
пројеката у Европи, у кагорији заштита животне средине   номинован за 
најбоље реализован пројекат - награду „Regio Stars Awards 2017“.  

2016 - 2020  Члан општинског већа општине Књажевац  

2020 -   Председник скупштине Фестивала културе младих Србије 

2020 -   Менаџер на прекограничном пројекту Србија – Бугарска „Joint Measure 
for Green Infrastructure“ 

2021 -   Председник скупштине СП РЕСОРТ доо Кална  

• Страни језици  Енглески (читање, писање, говор), средњи ниво, школа „ GO“ Књажевац  

Француски (читање, писање, говор) – средњи ниво 

• Рад на рачунару  МС офис, интернет – напредни ниво. Adobe Acrobat, Photoshop, Adobe 
Ilustrator – основни ниво. 

• Возачка дозвола  А,Б,Ц категорија 

- 1984/1985 – одслужен војни рок 

- 2007 – семинар “Лидерске вештине” 

- 2008 – семинар “Вештине продаје” – основни ниво 

- 2011 – лиценца за привременог заступника капитала.  

 

Перманентна комуникација са општинским органима и републичким институцијама у решавању свих 
питања из делокруга рада. Ангажовање на решавању имовинских питања, сарадња са катастром, 
пореском управом, локалном пореском администрацијом, републичким институцијама, заступање 
пред судом по овлашћењу и  др  
 

Иницијативан, амбициозан, одговоран са развијеним духом  за тимски рад. Комуникативан, 
флексибилан, искусан у преговорима, мотивисан за извршавање радних задатака. Искуство у 
руковођењу и поступању у кризним ситуацијама. Ожењен, отац два детета. Спреман за даље 
усавршавање и развијање 

 


