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RADENKO MIJATOVIĆ 
 
Izobrazba: 
 
Magister znanosti – Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2009) 
Diplomirani specialist managementa – Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2007) 
 
Strokovne izkušnje: 
 
Radenko Mijatović je trenutno zaposlen v družbi CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., 
Čopova ulica 24, 3000 Celje, kot izvršni direktor ter v družbi CETIS FLEX, fleksibilna embalaža in etikete, 
d.o.o., Čopova ulica 24, 3000 Celje, kot direktor.  
 
Ima bogate delovne izkušnje s področja vodenja in nadzora podjetij tako v Sloveniji kot v tujini ter s 
področja financ in managementa, kar je bistveno za potrditev njegove strokovne usposobljenosti in 
razumevanja področja vodenja in upravljanja ter finančnega in strateškega načrtovanja poslovanja 
gospodarskih družb in organizacij. Njegova dolgoletna vključenost v tuje in domače korporacije ter 
organizacije, v katerih je zasedal in še vedno zaseda vodstvene funkcije ali pa je član organov nadzora, 
pa krepi njegov objektivni pogled na poslovanje družb in njegovo poslovno etiko.  
 
Navedeno dokazuje, da razpolaga s kompetentnimi znanji za delo v nadzornem svetu.  
 
Karierna pot: 
 
2004-2005 Član uprave koncerna Valkarton 
2006-2013 Predsednik uprave koncerna Valkarton 
2009- do 2016 podpredsednik, od 2016 naprej pa predsednik Nogometne zveze Slovenije 
2013-2017     Član uprave CETIS d.d., odgovoren za področje komercialnih tiskovin  
2017-2019 Izvršni direktor CETIS d.d., odgovoren za področje komercialnih tiskovin 
2019-  direktor MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje 
2020-  Izvršni direktor CETIS d.d. in direktor CETIS FLEX d.o.o. (prej AMBA CO. d.o.o.) 
2022-  Predsednik nadzornega sveta ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o. 
 
Trenutno članstvo v organih vodenja in nadzora: 
 
04/2011-   VARNOST VIČ varovanje premoženja d.d.: predsednik nadzornega sveta, pred 2019 

član nadzornega sveta 
12/2016- Nogometna zveza Slovenije: predsednik 
3/2019-  MSIN d.o.o.: direktor 
7/2019-  član upravnega odbora CETIS d.d. 
5/2020-  Izvršni direktor CETIS d.d. in direktor CETIS FLEX d.o.o. (prej AMBA CO. d.o.o.) 
2/2022-  Predsednik nadzornega sveta ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o. 
 
 
V Ljubljani, maj 2022 
        Radenko Mijatović 
 


