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БИОГРАФИЈА
Др Драго Н. Недић, рођен је 2. јуна 1962. године у Горњој Слатини,
Општина Шамац. Ожењен је и отац двоје дјеце. Редовни је професор
Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду,
редовни професор Факултета здравствених наука Паневропског
универзитета Апеирон у Бањалуци, доцент Технолошког факултета
у Зворнику Универзитета у Источном Сарајеву и предавач по позиву
на специјалистичким и интегрисаним студијама на Ветеринарском
факултету Универзитета у Сарајеву.
Ветеринарски факултет у Сарајеву уписао је 1982, а дипломирао
1987. године. На истом Факултету, након постдипломскихмагистарских студија, фебруара 1992. године одбранио је магистарски рад под насловом
„Campylobacter spp. у објектима за клање стоке и њихов значај у хигијени намирница“ и стекао
академско звање магистра ветеринарских наука. На Факултету ветеринарске медицине у
Београду 1999. године одбранио је докторску дисертацију под насловом „Дефинисање
критеријума квалитета сировог млека у лонгитудинално интегрисаној контроли“ и тиме стекао
научно звање доктора ветеринарских наука.
По дипломирању запослио се у звању асистента на Катедри за хигијену и технологију намирница
животињског поријекла Ветеринарског факултета у Сарајеву гдје остаје до почетка рата 1992.
године. Од 1992. до 1994. године обавља дужност републичког, а затим и главног републичког
ветеринарског инспектора Републике Српске. Од 1994. до 2008. године обавља дужност
помоћника министра пољопривреде у Влади Републике Српске. Од 2001. до 2008. године био је
ангажован као научни сарадник у Ветеринарском институту Републике Српске „Др Васо
Бутозан“ у Бањој Луци. Звање научног сарадника стекао је Одлуком о стицању научног звања
Министарства за науку технологије и развој Републике Србије, Београд, 2001. године.
Од 2008. до 2011. године био је Директор Канцеларије за ветеринарство БиХ.
Од 2011. до 2015. године био је директор ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске ”Др Васо
Бутозан” Бања Лука. Од 2008. до 2012. године био је делегат испред БиХ у Свјетској организацији
за здравље животиња (ОИЕ). На Факултету ветеринарске медицине у Београду биран је за
доцента, а затим за ванредног професора на Катедри за економику и статистику, а 2017. године
изабран је у звање редовног професора. Од 2007. године ангажован је на Паневропском
унивезитету Апеирон Бања Лука у звање доцента па ванредног професора, а почетком 2018.
године у звање редовног професора на предмету Микробиологија са паразитологијом и Клиничка
микробиологија. Од 2012. године изабран је за наставника на Технолошком факултету
Универзитета Источном Сарајеву на предмету Микробиологија са генетиком.
Учествовао је у више комисија за оцјену и одбрану и менторство специјалистичких,
магистарских и докторских радова. Члан је одбора за село Одјељења друштвених наука и
природно-математичких и техничких наука Академије наука и умјетности Републике Српске од
2013. године. Од 2014. до 2017. године члан је Савјета за развој високог образовања и осигурање
квалитета по решењу Владе Републике Српске. Од 2018. године члан је и замјеник предсједника
комисије за избор у научно звање при Министарству за научнотехнолошки развој, високо
образовање и информационо друштво Републике Српске.
У ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске ”Др Васо Бутозан” обавља дужност Начелника
центра за здравље животиња и безбједност хране и предсједник је Научног вијећа.
До сада је презентовао или објавио више од 400 научних или стручних радовa из разних области
ветеринарске медицине где је и спречавање појаве и ширења заразних болести животиња и
зооноза и организација ветеринарске службе, менаџмент, маркетинг и економика ветеринарске
праксе. Аутор је или коаутор двије монографије и три уџбеника.
Руководилац је или учесник у више међународних и домаћих пројеката из области мјера
сузбијања и спречавања појава заразних болести и безбедности хране и организације и
менаџмента ветеринарске службе, који су финансирани од страних влада, Европске комисије,

Светске банке, ФАО и домаћих институција (координатор је четири и учесник у још једном
научном пројекту одобреном од Министарства науке и технологије Републике Српске).
Као шеф ветеринарске службе Републике Српске и Босне и Херцеговине успјешно је
представљао ветеринарску службу на бројним скуповима у Европи и свијету (Сједињене
Америчке Државе, Њемачка, Белгија, Француска, Грчка, Бугарска, Холандија, Италија, Украјина,
Аустрија, Словенија, Мађарска, Македонија, Хрватска, Црна Гора и другим дражавама).
Проглашен је за најменаџера Југисточне европе за 2014. годину као директор Ветеринарског
института за укупно стваралаштво и постигнуте резултате.
Члан је Академије ветеринарске медицине Српског ветеринарског друштва Србије и Друштва
ветеринара и Ветеринарске коморе Републике Српске.
Редовни је члана Краљевске академије иновационих наука од 2016. године.
Био је предсједник и замјеник предсједника првог и другог Конгреса ветеринара и предсједник
или члан свих годишњих савјетовања ветеринара Републике Српске (26) као и члан
организационих одбора многих скупова у БиХ и Србији (Зоонозе, Епизоотиолошки дани,
Репродукција домаћих животиња и др.).
Др Недић је иницијатор и председник првог савјетовања и иницијатор оснивања Друштва
ветеринара Републике Српске (1993. године).
Иницијатор је за издавање и Главни и одговорни уредник научног часописа Ветеринарски
журнал Републике Српске од оснивања (2001.) до данас и члан уређивачког одбора више
међународних часописа у региону (Нови Сад, Бања Лука, Сарајево…).
Одликован је орденом Његоша I реда за допринос развоју Републике Српске као највише
мирнодопско признање које додјељује предсједник Републике Српске.
Носилац је високог европског признања за просвјетно научно стваралаштво, Орден за
стваралаштво II реда – ниво великог Официра (Брисел, ЕУРЕКА 2012.).
Одликован је Граматом Синода Српске православне цркве за добра дјела.
Добитник је Повеље Друштва ветеринара и Ветеринарске коморе Републике Српске, Повеље
Ветеринарског института Републике Српске, Повеље Ветеринарско сточарског центра и
добитник је бројних других плакета, признања, сертификата и захвалница.

