Мирослав Стојчић
Генерални директор
Е-mail:

miroslav.stojcic@srbrail.rs

Датум рођења: 16.12.1967. године
Брачно стање: ожењен, отац четворо деце
Држављанство: српско

Радна каријера:
2015 – 2017

„Железнице Србије“ ад - Генерални директор

2013 – 2014

„Железнице Србије“ ад, Дирекција за инфраструктуру - Виши саветник
- координатор реализације планираних радова на изградњи другог колосека
на делу пруге Панчевачки мост – Панчево главна (Анекс 1 Уговора о
извођењу радова на изградњи железничке инфраструкуре и испоруци дизел
моторних возова, закључен између Владе Руске Федерације и Владе
Републике Србије о давању кредита Влади Републике Србије)
- члан Радне групе за оцену понуда Главног извођача радова за реализацију
пројекта реконструкције шест деоница на Коридору X (Анекс 2 Уговора
који се финансира из средстава кредита Владе Руске Федерације)

2010 – 2013

„Железнице Србије“ ад, Дирекција за инфраструктуру - Шеф Секције за
инфраструктуру чвора Београд
- учествoвање у реализацији I и II фазе пројекта "БГ воза"

2007 – 2010

ЈП "Железнице Србије" – Заменик директора Сектора за собраћајне послове
Координатор на реализацији:
- ремонта дела пруга Београд – Бар, између службених места Бела Река
Велики Борак,
- пројекта реконструкције улице "Савска",
- ремонта дела пруге Београд – Шид (државна граница), између службених
места Београд – Нови Београд и замена моста изнад улице Јурија
Гагарина,
- манифестације "Универзијада 2009" у Београду,
- пројекта ремонта моста "Газела" за прикључним саобраћајницама.

2006 – 2007

ЈП "Железнице Србије" – Директор Сектора за превоз путника

2005 – 2006

ЖТП „Београд“, Секције за СП Београд - Шеф железничке станице Београд
главна

2001 – 2005

ЖТП „Београд“, Секција за СТП Београд - Шеф железничке станице Београд
главна

2000 – 2001

ЖТП „Београд“ - Шеф железничке станице Београд Дунав
- Наставник-сарадник у Железничко-техничкој школи Београд

1997 – 2000

ЖТП „Београд“ - Инжењер технолог у Сектору за СТП Београд,

Образовање:
1987 – 1996
1982 – 1983
1983 – 1986

Саобраћани факултет – железнички одсек, у Београду
I Средња Eкономска школа - Београд
ЕТОЦ " Никола Тесла " – Београд

2016

Бизнис академија – Cambridge пословни програм
Последипломске студије на Саобраћајном факултету у Београду

Језици:

енглески језик (средњи ниво I и II)
италијaнски (средњи ниво I)

Остала знања: рад на рачунару (Word, Excel)

