Мирослав Томашевић
Рођен је 1966. године и дипломирани је инжењер електротехнике. Дипломирао је
на Електротехничком факултету Универзитета у Београду.
Од 2009. године је члан Тима за хармонизацију са стандардима Европске уније у
области рударства у делу електротехнике, а положио је и стручне испите за
дипломираног електро инжењера - смер енергетика у рударству и дипломираног
инжењера електротехнике - одсек енергетски. Мирослав Томашевић има стручно
знање потврђено лиценцама за изградњу и пројектовање, као и посебна радна
искуства у Босни и Херцеговини, Северној Македонији и Републици Српској.
Радну каријеру започео је 1993. године као професор предмета из области
електротехнике у Средњој техничкој школи „Колубара“ у Лазаревцу, а потом у
фирми „Минел ЕЛПО“ где је био конструктор опреме. Од 1995. године до 2006.
године Мирослав Томашевић радио је у Рударском басену „Колубара“ као сменски
електро инжењер, електро инжењер БТО система и управник електро одржавања.
Од 2006. до 2008. године био је технички директор компаније „Fish Corp 2000“, од
2008. до 2010. технички директор фирме АТБ Север и био је одговоран за
инжењеринг у области енергетике. Од 2010. до 2013. године Томашевић каријеру
наставља у компанији „Sky Topeco“ где је обављао послове извршног директора
одговорног за послове у рударском и термо сектору.
Од 2013. до 2015. године Мирослав Томашевић је био директор за унапређење
система у ПД „Термоелектране Никола Тесла“, а током 2015. и 2016. године био је
први човек Канцеларије за трансформацију у ЈП ЕПС. Од 2016. до маја 2021. године
Томашевић је обављао послове директора Сектора за реализацију нових објеката
и средстава у ТЕ, ХЕ и ОИЕ. Од маја до децембра 2021. године био је први човек
за производњу енергије у огранку „ТЕ-КО Костолац“, а од децембра 2021. до марта
2022. извршни директор за техничке послове производње енергије у ЈП ЕПС.
Одлуком Владе Србије 3. марта 2022. године именован је за вршиоца дужности
директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“.
Ожењен је и говори енглески језик.

