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Проф. др Зоран Петровић 

Редовни професор 

 

 

 

БИОГРАФИЈА 

 Др Зоран Петровић рођен је 25.05.1963. године у Словцу, општина Лајковац. 

Основну школу је завршио у Ваљеву са одличним успехом. Средњу економску школу 

је такође завршио у Ваљеву  са одличним успехом и носилац је Вукове дипломе. 

Економски факултет у Београду уписао је 1982. године. На том факултету дипломирао 

је 1986. године са средњом оценом 9,30. Дипломирао је на одсеку пословне економије, 

група за финансије и рачуноводство, смер банкарство. Из свих уже стручних предмета 

имао је оцену 10, изузеви з предмета „Контрола и ревизија“ где је имао оцену 9. 

Магистарске студије уписао је 1986. Године на Економском факултету у Београду – 

курс пословне економије, смер финансијско рачуноводствена анализа. Магистарске 

студије је завршио 1991. Године са просечном оценом 8,89 одбраном магистарске тезе 

„Организациони и методолошки проблеми обрачуна трошкова“. Године 2005. 

докторирао је на тему „Проблеми устројства рачуноводственог информационог 

система“. У предузећу Србијанка из Ваљева запослио се 16.01.1987. године на радном 

месту пројектна рачуноводствено-финансијских послова. На том радном месту био је 

до 31.12.1988. године када је постављен за шефа рачунског центра предузећа 

Србијанка. Од пројекта које је урадио или учествовао у нјиховој изради у предузећу 

Србијанка: 

- Устројство обрачуна трошкова за ООУР „Златне капи“, 

-Устројство обрачуна трошкова РО „Србијанка“ (од представника Светске банке 

добили су усмену потврду исправности устројства овог обрачуна трошкова), 

- Програмски пакет за основна средства, 

- Програмски пакет за ситан инвентар, 
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- Програмски пакет за обрачун камате и  

- Програмски пакет за планирање трошкова и израду предкалкулација. 

Такође је ненепосредно учествовао у пословима везаним за организацију и 

реорганизацију рачуноводства предузећа Србијанка. Од 01.09.1989. године запослен је 

у Бишој економској школи „Прота Матеја Ненадовић“ у Ваљеву. Од 1992. године радио 

је на месту асистента за предмет „Системи обрачуна тршкова“. Осим вежби на том 

предмету изводио је вежбе и из предмета Рачуноводство I и Рачуноводство II, као и 

вежбе из предмета Информатике и Информационих система. Од 01.09.1992. године 

радио је на месту наставника за предмете Системи обрачуна трошкова и Организација 

рачуноводства и  то у звање вишег предавача. Године 1995. Изабран је за наставника на 

предмету Рачуноводство. Године 1996. Изабран је у научно звање Истраживач-

сарадник при Економском институту за економику пољопривреде. Године 1998. 

Изабран је за професора на предмету Рачуноводство банака и организација осигурања. 

Исте године изабран је за помоћника директора за наставу Више економске школе 

„Прота Матеја Ненадовић“ Ваљево. 

 У периоду од 1995- 2000. Године организовао је послоне школе за рачуновође – 

16 пута. Такође је у сарадњи са СРРС учествовао у организовању и извођењу 

припремне наставе за рачуновође за стицање стручних звања. 

 У току 1997. године Активно у чествује на саветовањима фирме АБ софт са са 

различитим темамаиз области економије.  

Од 1997. Године активно је укључен у послове процене вредности и структуре 

капитала предузећа. 

Године 1998. изабран је за Издавачки савет часописа Консултант, а 2001. године 

у Издавачки савет часописа Рачуноводствени савјетник. 

Године 1999. Полагао је и добио је звање ревизор, а 2000-те године полагао је и 

добио звање овлашћени рачуновођа. 

У 2000-тој и 2001-ој години урадио сам ревизију за преко 20 великих предузећа ( 

Бамби Пожаревац, Новосадски Млекара, Рубин Крушевац, Банат Вршац, Инех холдинг 

Београд, „Пивара“ Ваљево, Копаоник Београд, Копаоник Куршумлија, Срем Шид, 

Данубиус Нови Сад, Обућа Београд, Подгорка-Аграр Осечина, ...). 

Од 2003. Године сарађује са предузећем Информативно пословни центар д.о.о. 

Београд: активан је предавач на нјиховим саветовањима и аутор њихових издања, а од 

01.01.2005. године сваким радним даном за њих пружа телефонске консултације из 

области рачуноводства.  
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Тренутно је запослен на Универзитету Сингидунум у Београду и Факултету 

здравствених и пословних студија у Ваљеву, предаје на катедри за рачуноводство и 

ревизију. 

Ради и као консултант у области рачуноводства у консултантској кучи 

„Информативно пословни центар - ИПЦ“ из Београда. Спровео је већи број обука у 

области рачуноводства и примене МСФИ у оквиру дугогодишњег образовања 

рачуновођа, ревизора и порезника.  

У досадашњем раду објавио је више књига, скрипти, чланака и материјала. 

 

 

 

 


