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ПЕРСОНАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 

Датум рођења: 26. децембар 1980. године 

Мјесто рођења: Бања Лука 

Држављанство:  Република Српска, БиХ 

Телефон:   +387 51 430 056    

Е-пошта:  srdjan.amidzic@efbl.org 

Интернет адреса: www.efbl.org/srdjanamidzic   

ОБРАЗОВАЊЕ: 

Додипломски студиј завршио је 2004. године на Економском факултету у Бањој Луци. 

Магистарски рад под насловом "Тржиште рада Босне и Херцеговине и мјере за 

смањење незапослености" одбранио је 2008. године, на Економском факултету у 

Београду. 

Изабран је у звање асистента на Економском факултету у Бањој Луци 2005. године. У 

звање вишег асистента изабран 2010. године. 

РАДНО ИСКУСТВО: 

2005 – до данас Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет – асистент, виши 

асистен на предметима Макроекономија, Основе економије и 

Монетарне и јавне финансије, Катедра за економску теорију, 

анализу и политику. 

 2009 – 2010 Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет – асистент, 

на предмету Основе микроекономије. 

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ: 

Учествовао сам у већем броју међународних конфереција и симпозијума, и то: 

Универзитет у Болоњи, Економски факултет Форли (2009.), Универзитет у Барселони, 

Centre de Reserca en economia internacional (2010.), Универзитет у Лозани, Економски 

факултет (2009.), Универзитет у Београду, симпозијум: Улога предузетништва и МСП у 



подстицању привредног развоја Србије и повећању запослености, Врњачка Бања, 

(2010). 

ДОСТИГНУЋА У РАДНОМ ВИЈЕКУ: 

 У досадашњем раду објавио сам 8 научних и стручних радова. У току је израда 
монографије.  
 На Економском факултету у Бањој Луци ми је повјерена изборна дисциплина 

Макроекономија - научна област Катедра за економску теорију, анализу и политику. 

 Узео активно учешће у различитим међународним конференције, округлим 

столовима, те научно истраживачким пројектима. 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ: 

Познавање енглеског језика 

КОМПЈУТЕРСКА ПИСМЕНОСТ: 

MS Office пакет (Word, Excel, Power Point, Outlook). 

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА: 

'Б' категорија, од 1998. године.  

ЧЛАНСТВО У ПРОФЕСИОНАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОДБОРИМА: 

 

ИНТЕРЕСОВАЊА: 

Област интересовања везна за макроекономска кретања и тржиште рада као елеметне 

економске политике и факторе добробити економске заједнице у цјелини.  

 

 


