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ОБРАЗОВАЊЕ: 

Основну и средњу школу сам завршио у Приједору. Додипломске студије сам завршио 
на Економском факултету у Бањој Луци. Послиједипломске студије сам завршио и 
магистарску тезу одбранио на Економском факултету у Београду. Докторску 
дисертацију сам одбранио на Економском факултету у Бањој Луци. 

РАДНО ИСКУСТВО: 

Стално сам запослен у звању доцента на Економском факултету у Бањој Луци на 
предмету Финансијска тржишта – ужа научна област Пословне финансије. Такође,  
изабран сам у звање доцента и на предмету Рачуноводство банака и осигуравајућих 
друштава. Као асистент и виши асистент изводио сам вјежбе на предметима 
Финансијска тржишта, Рачуноводство банака и осигуравајућих друштава, Стратешки 
финансијски менаџмент, Финансијски менаџмент и Специјална рачуноводства. 

Посједујем сертификат и лиценцу овлашћеног ревизора, лиценцу овлашћеног 
процјењивача и положен стручни испит за стечајног управника. Аутор сам више радова 
из области рачуноводства и финансија, финансијског тржишта и европских 
интеграција. Активно се служим енглеским језиком. Учествовао сам у више стручних и 
научно – истраживачких пројеката од којих су најважнији сљедећи: 

- Ревизија прикупљања и расподјеле јавних прихода са јединственог рачуна 
Управе за индиректно опорезивање БиХ за 2006. годину – руководилац, 
овлашћени ревизор, 

- Ревизија прикупљања и расподјеле јавних прихода са јединственог рачуна 
Управе за индиректно опорезивање БиХ за 2007. годину – руководилац, 
овлашћени ревизор, 

- Ревизија прикупљања и расподјеле јавних прихода са јединственог рачуна 
Управе за индиректно опорезивање БиХ за 2008. годину – руководилац, 
овлашћени ревизор, 

- Ревизија финансијских извјештаја Крајинапетрол а.д. Бања Лука за 2009. 
годину  

- Ревизија финансијских извјештаја Рафинерија нафте а.д. Брод за 2008. годину 
итд., 

 

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ: 
Стручно сам се усавршавао из области финансија и рачуноводства под 
покровитељством IBTCI – USAID, те на Европском колеџу у Брижу (Белгија). 



 

ДОСТИГНУЋА У РАДНОМ ВИЈЕКУ: 

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ: 
Одлично познавање говорног и писаног енглеског језика. 
 

КОМПЈУТЕРСКА ПИСМЕНОСТ: 

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

 
ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА: 
 

ЧЛАНСТВО У ПРОФЕСИОНАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОДБОРИМА: 

Посједујем сертификат и лиценцу овлашћеног ревизора, лиценцу овлашћеног 
процјењивача и положен стручни испит за стечајног управника. 

 
ИНТЕРЕСОВАЊА: 


