
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

Бошко Поповић 
  

                                                                                              
Лични подаци: 
Име:    Бошко 
Презиме:   Поповић 

Датум и место рођења:  20.06.1981. Цетиње, Црна Гора 

Држављанство:                      Српско 

Адреса:   Др Ивана Рибара 59/24, 

                                                11073 Нови Београд 

Телефон:                ++ 381 66 296 985 

Мобилни телефон:  ++ 381 60  08 08 331 

Е-маил:   bosko.popovic@scolimp.rs 

 

Образовање: 

Високо образовање ( VII/1 степен стручне спреме) 
2005. – 2007.   Универзитет: “Браћа Карић“ , 

Факултет за менаџмент у спорту , Београд 

 

 Стечено звање : Дипломирани менаџер у спорту 

 Факултет завршен са просечном оценом 7.61 и оценом 

10 на дипломском испиту 

 Факултет сам завршио у року 

Више образовање(VI степен стручне спреме) 
2001. – 2005.  Виша школа: Виша школа за спортске тренере – Београд, 

 Стечено звање : Виши кошаркашки тренер 

 Добијен сертификат за највишу тренерску лиценцу 

(ЦРВЕНА) 

Средње образовање 
1995. – 1999.  Средња школа : XV Београдска гимназија: природно-

математички смер , Београд 

Основно образовање 
1987. – 1995. Основна школа :“Илија Кишић” ,Зеленика-Херцег-Нови. 

 

 

 

 



Радно искуство: 
01.07.2013.-...           ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“ 

 Позиција : Бизнис менаџер у спорту ( 

руководилац сектора физичке културе), 

Управник Базена oд 01.07.2013 године, члан 

Надзорног одбора ЈПСЦ „Олимп-Звездара“ oд 

01.07.2013 године, помоћник директора од 

31.12.2013 дo 30.05.2016 године, члан многих 

комисија што у ГО Звездара, тако у основним и 

средњим школама на ГО Звездара и комисијама 

ЈПСЦ „Олимп-Звездара“ 

01.09.2008.-30.06.2013.                    Спортски савез Звездара 

 Позиција : Руководилац школских спортских 

такмичења на ГО Звездара и граду Београду од 

01.09.2008. дo 30.06.2013 године.  

20.01.2003. – 01.09.2008.             Тренер у кошаркашком Клубу “Звездара“ 

01.09.2001. – 01.09.2002. Активно сам играо у  „KK Сремска Митровица“ 

као Playmaker (прво Б лигашког Клуба СР 

Jугославије); 

01.09.2000. – 01.09.2001.    Играо сам у омладинској селекцији 

Кошаркашког клуба Беобанка , Београд 

Септембар 1995 - 01.09.2000.  Играо сам у малђим селекцијама ( пионирској, 

кадетској и јуниорској) „KK FMP”- Железник; 

Септембар 1994 - Септембар 1995  Играо сам у кадетској репрезентацији Црне Горе  

 

Способности: 
 Личне способности: 

 Комуникативан сам, креативан и инвентиван. 

Способан за добро управљање временом,за рад под притиском и 

завршавање задатака на време. 

Имам добре комуникационе и координационе способности. 

Самоиницијативна особа сам, али такође и тимски играч.  

Не бојим се онога што не знам , напротив увек добро расположен и 

спреман за стицање нових знања и искустава. 

 Компјутерске способности: 

Одлично познавање : MS Office  

                                                           Интернет 

 Сертификат за највишу лиценцу кошаркашког тренера (црвена) 

 2013 – Стечана Захвалница за изузетан допринос у реализацији система 

школског спортског такмичења града Београда, од Секретаријта за спорт и 

омладину града Београда. 

 2012 - Стечана Захвалница за изузетан допринос у реализацији система 

школског спортског такмичења града Београда, од Секретаријта за спорт и 

омладину града Београда. 

 2011 - Стечана Захвалница за изузетан допринос у реализацији система 

школског спортског такмичења града Београда, од Секретаријта за спорт и 

омладину града Београда. 

 Возачка дозвола:  Б категорије 

Језици: 
Српски – матерњи језик 

 Енглески – одлично познавање 

 Хоби:  
Читање књига, играње кошарке, пливање, скијање, вожња бицикла. 


