Др Бранко Бошковић, проф.
Рођен 24.8.1957. у Вуковару
ОБРАЗОВАЊЕ


Докторску дисертацију на тему „Менаџмент великих спортских војних
догађаја“ одбранио 06. марта 2012. године на Факултету за спорт и туризам у
Новом Саду и стекао звање Доктор наука у спорту



Школа националне одбране (Београд, 2001.)



Последипломске студије - војна андрагогија (Београд, 1995.)



Војна академија (Београд, 1980.)



Школа страних језика - Руски језик (Београд, 1980.)



Војна гимназија (Загреб, 1976.)

КУРСЕВИ И СТУДИЈСКА УСАВРШАВАЊА


Курс Енглеског језика - II степен (Београд, 2006.)



Washinghton, Сједињене Америчке Државе, 18.06 – 23.06

2006.

године, Студијски боравак у General staff USA, Menagment human
resorces.



Курс за рад на рачунарима, 1998., Војна академија, Београд



New York, Сједињене Америчке Државе, 30. 10 – 08. 11 1997. године,
Специјализација у New York running club, Management marathon
race;



Дидактичко‐методички курс за наставнике‐почетнике у Војним
школама и академијама, у трајању од 20 радних дана, 1980.,
Школски центар Копнене војске у Сарајеву.

РАДНО ИСКУСТВО


2015. – Висока спортска и здравствена школа струковних студија у
Београду: изабран у звање професора струковних студија и наставник на
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Студијским програмима Спортски менаџмент и Спортски тренер; менаџер
Школе; заменик директора Школе, директор Школе


2013. – 2015. Факултет за спорт Универзитета „Унион-Никола Тесла“ у
Београду:
Изабран у звање ванредни професор, наставник на Студијском програму
Менаџмент у спорту и уједно продекан за наставу.



2010. – 2013. – Атлетски савез Србије, координатор за атлетску
инфраструктуру.



1980. – 2010. Југославенска народна армија, Војска Србије и
Министарство одбране Р. Србије: наставне, истраживачке, оперативне и
високе руководеће дужности у образовним, научноистраживачким и
управним установама Војске и Министарства одбране Србије. Од 2003. до
2006. шеф Делегације Србије при Међународном савету за војне спортове
(скраћено CISM), која броји 135 земаља чланица и

предводио државне

делегације и спортске тимове на Светским војним играма, светским,
европским и регионалним генералним скупштинама, конгресима и
конференцијама и такмичењима свих нивоа у земљи и свету.
СПОРТСКА КАРИЈЕРА
Вишеструки армијски првак у кросу и у трчању на средњим и дугим пругама;
учесник светских маратонских трка (Њујорк, Москва, Берлин, Атина, Праг,
Будимпешта...).
ОСТАЛО


Учествовао на великом броју домаћих, регионалних, континенталних и
светских научних и стручних скупова



Објавио преко 50 научних, стручних и развојних радова у домаћим и страним
часописима и другим публикацијама



Директор трке Београдског маратона, (1995. - 1998. године)
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члан Радног тима Владе Србије за израду Националне стратегије развоја
спорта 2008. - 2012.



Руководилац Оперативног тима Војске Србије и Министарства одбране у
организацији 25. Летње универзијаде у Београду (2008. и 2009. године)



Од 2015. године координатор и председник Стручног савета Српског
атлетског савеза.

ПРИЗНАЊА


Медаље, одликовања, ордени и два ванредна унапређења у виши чин за
време професионалне војне каријере.



Спортиста године Војске Југославије (1994) и три пута члан најбоље
Спортске екипе године у Војсци (1995, 1997. и 1998);



Специјално признање за развој војног спорта у Србији (1999. године);



Орден витеза војног спорта (Међународна организација CISM, 2006. године).
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