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ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
 
 Датум рођења:   17.07.1971. године 
 Мјесто рођења:  Приједор, Република Српска, Босна и Херцеговина 
 Контакт: тел: 051 / 430 – 036; факс: 430 – 053; e-mail: predrag.gajic@efbl.org 
 

ОДАБРАНО РАДНО ИСКУСТВО 
 
Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет Бања Лука, Република Српска, БиХ 
Доцент мај 1995. -  

 Одговоран за извођење наставе и испита из предмета Управљачко рачуноводство (студиј првог 
циклуса), Финансијско извјештавање у функцији менаџмента и Интерни обрачун (студиј другог 
циклуса) 

  
 
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске Бања Лука, Република Српска, БиХ 
Члан Комисије октобар 2005. -  

 Као члан колективног регулаторног органа, одговоран за функционисање и развој тржишта хартија 
од вриједности у Републици Српској 

 
 
Институт Економског факултета у Бањој Луци Бања Лука, Република Српска, БиХ 
Стручни сарадник              током 2002. и 2003. године 

 Као члан тима учествовао у пројектним остварењима Института, проведених с циљем: 
идентификације власничке структуре капитала у организацијама за осигурање са државним 
капиталом, утврђивања стања међусобних обавеза и потраживања правних лица, те процјене 
вриједности капитала 

 
IBM (PricewaterhouseCoopers) / USAID –      Бања Лука, Република Српска, БиХ  
Пројекат корпоративног управљања и пословног инвестирања              мај 2002. - април 2004. 
Виши стручни сарадник  

 Обезбјеђивао стручну подршку раду Форума за корпоративно управљање – организованом у форми 
партнерства јавног и приватног сектора у БиХ 

 Обезбјеђивао стручну подршку креирању и развоју иницијативе конкурентности кластера у сектору 
туризма и угоститељства и дрвне индустрије у БиХ 

 Учествовао у изради стратегије развоја туризма, припреми образовних радионица и стварању веза 
међу заинтересованим странама, те у примјени концепта “ланца добављача” 

 
 

 

 



 
 

 

PricewaterhouseCoopers / USAID Пројекат приватизације Бања Лука, Република Српска, БиХ 
Виши стручни сарадник август 1998. - мај 2000. 

 Припремао анализе и приједлоге за побољшање постојећег законског и подзаконског оквира у вези са 
програмом приватизације у Републици Српској 

 Припремао приједлоге политика и процедура, неопходних за примјену готовинских продаја у 
поступку приватизације, за овлашћеног продавца државног капитала 

 Учествовао у организацији и провођењу обуке о концепту приватизације, те о процедурама 
готовинских продаја  

 Обучавао нове раднике и запослене у тиму за ревизију о усвојеном концепту приватизације и 
процедурама примјене различитих метода приватизације 

 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Докторске студије: Универзитет у Бањој Луци,  Бања Лука, Република Српска, БиХ   
Економски факултет  јул 2011. године 

 Докторска дисертација: Могућности  рачуноводствене информационе подршке управљању кључним 
факторима тржишног успјеха – стратегијски приступ, под менторством проф. др Слободана 
Малинића 

 
Магистарске студије: Финансијско-рачуноводствена анализа  Србија 
Универзитет у Београду, Економски факултет Београд фебруар 2003. године 

 Магистарска теза: Рачуноводство диференцијалних трошкова у функцији пословног одлучивања, под 
менторством проф. др Кате Шкарић Јовановић 

 
Дипломске студије: Универзитет у Бањој Луци,  Бања Лука, Република Српска, БиХ   
Економски факултет октобар 1990. - фебруар 1995. године 

 Смјер пословна економија 
 Дипломски рад: Утицај инфлације на биланс стања, под менторством проф. др Владислава 

Ђурасовића 
 

Остали образовни програми 

 Специјалистички курс: „Introductory Course in Market Economy and Financial Analysis“, у организацији 
Economic Development Institute of the World Bank, у периоду од 15.09.1997. до 19.11.1997. године у 
Прагу – Чешка Република, на Charles University и Academy od Science of the Czech Republic (CERGE) 

 Специјалистички курс: „Comprehensive Course in Applied Market Economics“, у организацији Bank for 
International Settlements, EBRD, World Bank, International Monetary Fund, OECD, у периоду од 
26.01.1998. до 29.05.1998. године Joint Vienna Institute, Беч, Аустрија  

 Студијски боравак у Енглеској - London School of Economics, током новембра 2000. године 
 Рачуноводствено/ревизорски програм обуке за предаваче – University of South Orange, Seton Hall 

University, Stillman School of Economics (New Jersey), САД, током јула и августа 2001. године 
 Стручни семинар, у организацији US Securities and Exchange Commission, Hungarian Financial 

Supervisory Authority, East - West Management Institute „Issuer Disclosure Documents and Corporate 
Governance“, Будимпешта, Мађарска, од 08.10.2001. до 12.10.2001. године 

 
 



 
 

 Стручни  семинар, у организацији USAID под називом „Building competitive advantage in nations: 
Increasing transparency, Combating Corruption and Improving Corporate Governance“, 25. – 29. март, 
Сарајево, 2002. године 

 Учешће у стручном семинару у организацији IMF под називом “Mortgage markets and financial 
stability” у периоду од 24.06.2013. до 28.06.2013. године Joint Vienna Institute, Беч, Аустрија  

 
 

ОСТАЛО 
 
 Стекао звање овлашћени/сертификовани рачуновођа 2000. године, те брокера и инвестиционог 

менаџера 2005. године 

 Дугогодишњи предавач у реализацији програма сертификовања кандидата за рачуноводствена звања 

 Активан учесник бројних научних и стручних скупова у земљи и иностранству који су организовани 
на теме: рачуноводства и ревизије, примјене међународних рачуноводствених стандарда, процјене 
вриједности предузећа, корпоративног управљања, конкурентности привреде и предузећа, емисије 
хартија од вриједности, извјештавања емитената и тржишта капитала. 

 


	ОСНОВНИ ПОДАЦИ
	ОДАБРАНО РАДНО ИСКУСТВО
	Стручни сарадник              током 2002. и 2003. године
	 Као члан тима учествовао у пројектним остварењима Института, проведених с циљем: идентификације власничке структуре капитала у организацијама за осигурање са државним капиталом, утврђивања стања међусобних обавеза и потраживања правних лица, те проц...

	ОБРАЗОВАЊЕ
	Докторске студије: Универзитет у Бањој Луци,  Бања Лука, Република Српска, БиХ
	Економски факултет  јул 2011. године
	 Докторска дисертација: Могућности  рачуноводствене информационе подршке управљању кључним факторима тржишног успјеха – стратегијски приступ, под менторством проф. др Слободана Малинића
	 Магистарска теза: Рачуноводство диференцијалних трошкова у функцији пословног одлучивања, под менторством проф. др Кате Шкарић Јовановић
	Дипломске студије: Универзитет у Бањој Луци,  Бања Лука, Република Српска, БиХ
	Економски факултет октобар 1990. - фебруар 1995. године

	 Смјер пословна економија
	 Дипломски рад: Утицај инфлације на биланс стања, под менторством проф. др Владислава Ђурасовића
	Остали образовни програми

	 Специјалистички курс: „Introductory Course in Market Economy and Financial Analysis“, у организацији Economic Development Institute of the World Bank, у периоду од 15.09.1997. до 19.11.1997. године у Прагу – Чешка Република, на Charles University и ...
	 Специјалистички курс: „Comprehensive Course in Applied Market Economics“, у организацији Bank for International Settlements, EBRD, World Bank, International Monetary Fund, OECD, у периоду од 26.01.1998. до 29.05.1998. године Joint Vienna Institute, ...
	 Студијски боравак у Енглеској - London School of Economics, током новембра 2000. године
	 Рачуноводствено/ревизорски програм обуке за предаваче – University of South Orange, Seton Hall University, Stillman School of Economics (New Jersey), САД, током јула и августа 2001. године
	 Стручни семинар, у организацији US Securities and Exchange Commission, Hungarian Financial Supervisory Authority, East - West Management Institute „Issuer Disclosure Documents and Corporate Governance“, Будимпешта, Мађарска, од 08.10.2001. до 12.10....
	 Стручни  семинар, у организацији USAID под називом „Building competitive advantage in nations: Increasing transparency, Combating Corruption and Improving Corporate Governance“, 25. – 29. март, Сарајево, 2002. године
	 Учешће у стручном семинару у организацији IMF под називом “Mortgage markets and financial stability” у периоду од 24.06.2013. до 28.06.2013. године Joint Vienna Institute, Беч, Аустрија

	ОСТАЛО
	 Стекао звање овлашћени/сертификовани рачуновођа 2000. године, те брокера и инвестиционог менаџера 2005. године
	 Дугогодишњи предавач у реализацији програма сертификовања кандидата за рачуноводствена звања
	 Активан учесник бројних научних и стручних скупова у земљи и иностранству који су организовани на теме: рачуноводства и ревизије, примјене међународних рачуноводствених стандарда, процјене вриједности предузећа, корпоративног управљања, конкурентнос...


