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Образовање: 

Завршио основну и средњу Економску школу у Приједору – 2003. године 

(обе са просјеком 5.00). Учествовао и освајао многа такмичења (општинска, регионална...) 

из Математике и Физике. У више наврата изабран за ђака генерације. 

На Економском факултету у Бањалуци дипломирао 23.01.2008. године и 

стекао звање Дипломирани економиста. Дипломирао на предмету Статистика, са оцјеном 

десет – 10 (тема: Статистичка анализа берзанских индекса са посебним освртом на 

индексе Бањалучке берзе), код ментора – Проф. др Јасмин Комић. Током студија био 

демонстратор на предмету Статистика (у периоду од 2005. до 2007. године) и представник 

студената своје генерације на Научно-наставном вијећу Факултета. 

Мастер студије уписао 2008. године, а завршио 08.11.2011. године на 

Економском факултету у Београду (на смјеру: Квантитативна анализа, модул: Статистика) 

и стекао звање МАСТЕР ЕКОНОМИСТА ИЗ ОБЛАСТИ КВАНТИТАТИВНЕ АНАЛИЗЕ: 

СТАТИСТИКЕ. Одбранио Мастер рад на предмету Мултиваријациона анализа, на тему: 

Употреба конџоинт анализе приликом формирања кредитне понуде, код ментора – Доц. др 

Владимира Васића. 

 

Радно искуство: 

Током студија био на пракси (и волонтирао) у Комисији за хартије од 

вриједности Републике Српске (2007. година) и стажирао у Народној Скупштини 

Републике Српске (октобар 2006. – април 2007. године). 

Запослен на Економском факултету Универзитета у Бањалуци (од 

23.04.2008. до данас), као сарадник/виши асистент на предметима Статистика и Економска 

статистика (ужа научна област: Статистичка анализа). Од 01.10.2010. године ангажован на 

Медицинском факултету Универзитета у Бањалуци (асистент), на предмету Медицинска 

статистика (на свим смјеровима), а од текућег семестра (01.03.2012. године) ангажован и 

на Природно – математичком факултету Универзитета у Бањалуци (виши асистент), на 

предмету Примјењена статистика (смјерови: Просторно планирање и Географија). 

 

Међународне активности и пројекти: 

Писао у иностраним часописима, који су високо рангирани у међународним 

оквирима, затим учествовао на међународним конференцијама, али и пројектима 

међународног карактера (сви детаљи у библиографији). 
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Достигнућа у радном вијеку: 

Сертификат „Центра за перманентно стручно усавршавање“ Економског 

факултета Универзитета у Београду. Назив: Софтверска аналитика за решавање 

комплексних пословних проблема – MS ACCESS i SPSS (II ниво); што омогућава обуку на 

статистичком софтверу  SPSS. 

Актер многих статистичких пројеката и анализа, на основу знања из области 

статистичке анализа и примјене софтверске статистике, као и један од идејних твораца 

Лабараторије за статистику и операциона истраживања на Економском факултету (која је 

у процесу оснивања). 

Аутор многих научних радова и активан учесних семинара и конференција, 

првенствено из уже научне области (сви детаљи у библиографији).  

Награде и признања: 

Примао многе стипендије (на основу редовног уписа сваке године и високе 

просјечне оцјене), као што су: Министарство просвјете и културе у Влади Републике 

Српске, Општина Приједор, Фондација „породице Рибић“ (Канада) и Фондација 

предсједника Републике Српске, „Др Милан Јелић“. 

Остале квалификације и вјештине: 

 Добро познавање енглеског језика, које се своди на говор, читање и писање 

(поред редовног учења у школи и на Факултету – укупно 12 година, завршио II 

степен курса). 

 Рад на рачунару се може окарактерисати као одличан, с обзиром на познавање 

следећих програма: Word, Excel, Power Point, Access, SPSS, као и активно 

коришћење интернета. 

 Возачка дозвола Б категорије. 

Интересовања: 

Поред Статистичке анализе велико интересовање има за сљедеће сегменте: 

 Берзанско пословање (инвестирање на тржишту капитала) 

 Фудбал (био члан УО дјечије „Мини-макси“ лиге) 

 Истраживање тржишта и Маркетинг (укључен, као сувласник, у рад друштва за 

консалтинг ДОО „Пословни савјетник“) 


