
ŽIVOTOPIS (CURRICULUM VITAE) 
 
OSOBNI PODACI 
 
IME I PREZIME                                 MIROSLAV PUŽ 
GODINA I MJESTO ROĐENJA         1962. KOPRIVNICA 
 
 
RADNA MJESTA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA 
 
U Ministarstvo unutarnjih poslova RH zaposlen od 14. veljače 1994. godine. 
U pričuvnom sastavu policije od 1. srpnja 1991. godine – dragovoljac Domovinskog 
rata 
 
Osobno zvanje  - glavni policijski savjetnik  
 
a) na radnom mjestu policijskog službenika 
policijski službenik – pripravnik (PP Koprivnica) 
kriminalistički referent za obradu (PP Koprivnica) 
kriminalistički službenik za potrage, pojačani nadzor i identifikaciju (PP Koprivnica) 
policijski službenik za prevenciju (Ravnateljstvo policije) 
policijski službenik za nadzorno – usmjerivačku djelatnost (Ravnateljstvo policije)  
 
b) na rukovodećem radnom mjestu 
pomoćnik zapovjednika policijske postaje za policiju (PP Koprivnica) 
načelnik Odjela operativnih poslova (PU koprivničko-križevačka) 
načelnik policijske uprave (PU koprivničko-križevačka) 
pomoćnik načelnika Uprave policije (Ravnateljstvo policije) 
načelnik Odjela za nadzor, unapređenja rada i razvoj policije (Ravnateljstvo policije) 
voditelj Službe za nadzor, unapređenja rada i razvoj policije (Ravnateljstvo policije) 
v.d. načelnika Policijske uprave vukovarsko-srijemske 
pomoćnik načelnika Uprave policije (Ravnateljstvo policije) 
voditelj Službe za nadzor, unapređenja rada i razvoj policije (Ravnateljstvo policije) 
 
OBRAZOVANJE 
Visoka škola za sigurnost u Zagrebu, poslijediplomski 
stručni studij, magistar sigurnosti                                         10. travnja 2007. godine 
Ratna škola „Ban Josip Jelačić“ – Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“ 26. 
lipnja 2018. godine 
 
 
NAGRADE I PRIZNANJA 
 
Odlikovanja za sudjelovanje u Domovinskom ratu (Zahvalnica PU koprivničko-
križevačke za zajedničko sudjelovanje i potporu u postrojbama MUP-a u 
domovinskom ratu od 24. rujna 1993. godine,  Spomenica Domovinskog rata 1990-
1992. od 29. rujna 1993. godine, Medalja „Oluja“ od 26. rujna 1995. godine, 
Odlikovanje „Red Hrvatskog Trolista“ od 1. rujna 1999. godine, Odlikovanje 
„Spomenica domovinske zahvalnosti“ od 26. rujna 2016. godine). 
 



Zahvalnica MUP-a za iznimnu profesionalnost uspješno rukovođenje tijekom 
poplava 2014. godine na području PU vukovarsko-srijemske od 29. rujna 2014. godine, 
Zahvalnica MUP-a za iznimnu profesionalnost i uspješno rukovođenje tijekom 
izbjegličke krize od 29. rujna 2016. godine.  
 
Srebreno odličje IPA Hrvatska sekcija za najmanje 10 godina uspješnog rada  
 
Veći broj nagrada i priznanja za postignute sportske uspjehe u karateu na nivou 
grada, županije i Republike Hrvatske  
 
Prigodna nagrada za postignut uspjeh na XVII. policijskom tečaju na Policijskoj 
akademiji u Zagrebu (najbolji polaznik u klasi). 
 


