БИОГРАФИЈА
Зоран Бабић, рођен 15.07.1971. године у Бањалуци, доктор економских
наука, стално запослен на Универзитету за пословне студије, Бањалука.
Ожењен, отац двоје дјеце.
Средњу економску школу завршио 1990. године у Бањалуци.
Дипломирао 1997. године на Економском факултету Универзитета у
Бањалуци, одличном оцјеном. Постдипломске студије уписао школске 2006/2007
године на Факултету пословних студија у Бањалуци.
Одслушао и положио све наставне предмете према плану и програму
постдипломских студија Факултета пословних студија на смјеру "Финансије и
ревизија", с просјеком оцјена 9,7. Магистрирао почетком 2009. године на тему
" Значај квалитета финансијског извјештавања, рачуноводства и ревизије у
функцији ефикасног корпоративног управљања".
Докторирао 06.07.2011. године на Универзитету за пословне студије на тему
" Корпоративно управљање и финансијско извјештавање у условима глобалне
економске кризе ".
Предаје на Универзитетету за пословне студије гдје je уједно и декан на
Факултету за пословне и финансијске студије и Директор Научно истраживачког
института на Универзитету за пословне студије.
Предајe на предметима: Рачуноводство, Финансијско рачуноводство,
Специјална рачуноводства, Међународни рачуноводствени стандарди, Анализа
финансијскоих извјештаја.
Посједује сертификат овлаштеног рачуновође издат од стране Савеза
рачуновођа и ревизора Републике Српске. Посједује и национални цертификат
овлаштеног интерног ревизора за област буџет и непрофитне организације, као и
национални сефтификат овлаштеног интерног ревизора за привреду. Посједује и
цертификат Овлаштени ревизор. Члан Савеза рачуновођа и ревизора Републике
Српске, Удружења интерних ревизора БиХ, Удружења контролера БиХ и
Европског удружерња контролера.
Може се споразумјевати на енглеском језику, а такође се служи и њемачким
језиком.
Главни члан пројектног тима испред Универзитета за пословне студије
везаног за добијени међународни пројекат HORIZON 2020, потписан између
Европске комисије и Универзитета за пословне студије. Пројекат се зове
"Европска ноћ истраживача" и везан је за период 2016. -2017. година.
Професионално искуство:
Био запослен у Телекому Српске шеснаест година, углавном на
руковoдећим позицијама. Ангажован, од 2013. године до данас, на Универзитету за
пословне студије, на предметима везаним за области рачуноводства и ревизије.

1

Члан бројних управних и надзорних одбора као и одбора за ревизију.
Предсједник Центра за унапређење корпоративног управљања.
Објављени радови:
Учествовао, као излагач, на бројним домаћим и страним научним скуповима.
Коаутор, заједно с проф. др Славком Вукшом, уџбеника "Ревизија",
објављеног у Бањалуци 2007. године, од стране Универзитета за пословне студије,
као и уџбеника " Рачуноводство" објављеног у Бањалуци 2011. године, од стране
Универзитета за пословне студије. Такође, аутор сам научно стручних анализа: "
Финансијско планирање у савременим условима пословања" објављеног у
часопису Финрар и "Значај информација код пословног одлучивања" објављеног у
часопису Лидер.
Аутор научно-стручне анализе "Проблеми у примјени Међународних
стандарда финансијског извјештавања, рачуноводства и ревизије у Републици
Српској." Коаутор заједно са мр. Ренатом Кужет и мр Иреном Кецман анализе
"Изазови иницијатива за увођење пројеката Јавно-приватног партнерства".
Коаутор, заједно са доц. др Валентином Дувњак научно-стручне анализе "Оцјене и
правци финансијског реструктуерирања у Републици Српској". Коаутор заједно с
мр. Ренатом Кужет анализе "Савремени трендови у Јавно-приватним
партнерствима".
Коаутор, заједно с мр Ренатом Кужет, књиге "ЈАВНО-ПРИВАТНО
ПАРТНЕРСТВО И РЕВИЗИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА (изазови и перспективе у
Републици Српској)", која је објављена у јулу 2012. године.
Коаутор, заједно с проф. др Слободаном Бабићем и доц. др Српком
Косорићем, књиге "Основи економије", која је објављена у септембру 2015. године.
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