
 

 

 

 

 

 
Имеипрезиме 
 

 
Др Мирослав Божовић 

Изборнозвање  Професор струковних студија 

Телефон  060/6786702 

Е‐маил  m.bozovic@vts.edu.rs    i    borjanin@gmail.com  

Консултације  Среда,  15:00 – 17:00  часова 

Уже области   Организација и технологија саобраћаја 

 Планирање простора и инфраструктура 

Предмети 

Назив  Студијскипрограм  Ниво студија 

 Организација друмског транспорта (О) 

 Јавни транспорт путника (О) 

 Технологије комбинованог транспорта (О) 

 Логистика (И) 

 
Друмски саобраћај 

 
 
Основне 

 Градска логистика (И)  Урбано инжењерство  Основне 

Напомена:  О – обавезни предмет;   И – изборни предмет 
 

 



Др Мирослав Божовић, дипл. инж саобр. 

Оffice: Kососвска 8, 34000 Крагујевац 

 

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ  

  

Датум рођенја    20. 04. 1954. 

 

Место рођенја   Борје, Фоча, Босна и Херцеговина 

 

Државлјанство Р Србије 

 

Породични статус Ожењен, двоје деце 

 

  

ОБРАЗОВАНЊЕ  

  

2012. Одбранио докторски рад на Факултету техничких наука у Новом 

Саду (Прилог истраживању перформанси јавног градског 

транспорта путника као јавног сервиса) 

 

2001. Одбранио магистарски рад на Факултету техничких наука у 

Новом Саду (Моделирање процеса управљања и контроле 

превоза робе са посебним освртом на експлоатацију возног 

парка) 

1979. Одбранио дипломски рад на Саобраћајном факултету у Београду 

(Одређивање оптималног растојања отпреме аутомобила Застава 

средствима друмског транспорта) 

 

1973.  Завршена Гимназија у Фочи 

 

1969. Завршена Основна школа  у Челебићима, Фоча 

 

  

РАДНО АНГАЖОВАЊЕ  

  

2009.  Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу: 

наставник у звању предавача (уже области Организација и 

технологија саобраћаја и Планирање простора и 

инфраструктура) 

 

2012. Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу: 

наставник у звању професора струковних студија (уже области 

Организација и технологија саобраћаја и Планирање простора и 

инфраструктура) 

 

2005. Виша техничка школа у Крагујевцу: избор у звање вишег 

предавача за предмет Унутрашњи транспорт и руковање 

материјалом 



 

1995.  Виша техничка школа у Крагујевцу: избор у звање асистента за 

предмет Унутрашњи транспорт и руковање материјалом 

 

1979-2001. Запослен у систему Застава (инжењер – приправник,  

пројектанта,  руководилац и директор различитих 

отганизационих целина, директора предузећа ,,Застава 

транспорт,,) 

2001-2009. Запослен у Градској управи  Града Крагујевца (организовање и 

надзор градских саобраћајних система) 

 

2009- Запослен у Високој техничкој школи струковних студија у 

Крагујевцу (наставник, шеф Одсека  за саобраћај,  директор 

Школе) 

  

 

РЕФЕРЕНЦЕ 

 

  

 Аутор, коаутор и руководилац великог броја технолошких  

организационих и инвестиционих пројеката из области 

саобраћаја, транспорта  и логистике. 

 

 Вештачење са саобраћајних незгода (као члан комисије вештака 

Установе). 

 

 Рад у просвети (на различитим нивоима ) од 1985.  године. 

 

 Аутор или коаутор већег броја (преко 50) научних и стручних 

радова  из области саобраћајног инжењерства. 

 

 Члан Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја (у 

првом сазиву). 

 

 

 

 

 

 

 

 


