
Curriculum Vitae 

 

Основни подаци: 

• Име и презиме: Бојан Вељковић 

• Датум и место рођења: 22.11.1990, Лазаревац 

• Кућна адреса: ул. Краља Петра I 19/8, Лазаревац 

• Телефон: 011/8110-410, 064/157-88-55 

• E-mail адреса: bveljkovic90@gmail.com 

Образовање: 

• 2013-2014 Универзитет у Београду,  Факултет организационих наука, 

смер-Финансијски менаџмент и управљање финансијским ризицима -

Мастер студије, дипломирао са просечном оценом 8,86. Дилломски рад: 

Рачуноводствене информације као подршка управљању у предузећима, 

оцена 10.  

− Звање: Мастер менаџер. 

• 2009-2013: Пословни факултет-Универзитет Сингидунум, смер-

Финансије и банкарство, дипломирао са просечном оценом 9,43. 

Дипломски рад: Централна банка и њене функције, оцена 10. 

− Звање: Дипломирани економиста. 

• 2005-2009: Гимназија у Лазаревцу, друштвено-језички смер. 

Пракса: 

• Учесник студентске праксе Банке Интеса-``Intesa Mobi`` у трајању од 2 

месеца, селектован међу 15 најбољих студената у Србији, циљ праксе: 

продаја банкарских производа; 

• Студентска пракса у Немачкој, на факултету ``Duall-Hochschule`` Baden-

Wurttemberg, у трајању од 18.03.2012 до 28.03.2012 године; 

• Учествовање у пројекту ``Банкарска понуда на подручју града Ваљева``, 

Пословног Факултета Ваљево; 

• Центар за развој каријере ПФ Сингидунум- Комисија за ХОВ,2011; 



• Центар за развој каријере ПФ Сингидунум-активно тражење посла, 

Национална служба за запошљавање,2011; 

•  Центар за развој каријере ПФ Сингидунум-учествовање у ``Недељи 

штедње`` и израда пројекта на тему:``Штедња у еврима или 

динарима?``,2011; 

• Центар за развој каријере ПФ Сингидунум -Јавни наступ, предавање о 

ПР-у, 2011; 

• Осваjач награде у оквиру Пословног Факултета Сингидунум за 

најпрофитабилнији пројекат на конкурсу ``Моја предузетничка идеја``. 

 

Рад на рачунару: 

• Microsoft Office 

• Познавање рада у мултимедијалним програмима 

• Коришћење Интернета 

 

Страни језик: 

• Енглески-одлично знање 

• Немачки-основно знање(писање, читање и конверзација) 

• Руски- основно звање 

 

Личне особине: 

• Амбициозан, 

• Спреман за сарадњу у тиму, 

• Комуникативан, 

• Прилагодљив, 

• Спреман да перманентно учи и напредује. 

Остале вештине и интересовања: 

• Возачка дозвола Б категорије 

• Кошарка:(активно бављење од 11 година, са учешћем у сениорским 

такмичењима), аутомобили, спорт, политика, економија 


