БИОГРАФИЈА
Др Гојко Ђурица рођен је 18. новембра 1947. године у Бачкој Тополи, од оца
Милана по занимању војно лице и мајке Љубице, домаћице.
Основну и средњу школу завршио је у Сомбору. Дипломирао на ветеринарском
факултету Универзитета у Сарајеву 1974. године и стекао академско звање дипломирани
ветеринар. Други степен студија заршио је 1984. године на ветеринарском факултету
Универзитета у Београду, након сарадње са БАСФ-ом из Лудвигсхафена, Република
Немачка. На истом факултету, завршава трећи степен студија и 1987. године додељена му
је титула доктора ветеринарских наука са дипломом бр. 1476/1.
Радни век започиње крајем 1974. године у ПИК ''Алекса Шантић'' у Алекса
Шантићу и јануара 1976. године прелази у ''Задругарка'' Сомбор. Именован је за директора
''Задругарка'' Сомбор 1985. године. На тој позицији остаје до 1991. године, када је поново у
поступку реизбора именован за директора. 2001. године именован је за директора пословне
јединице ''Таково осигурање'' у Сомбору. 2002. године покреће инцијативу отварања
Факултета за биофарминг Универзитета ''Мегатренд'' у Београду, уз сагласност Регионалне
привредне коморе и западно-бачког округа. Исте године отворено је седиште
Универзитета ''Мегатренд'' у Београду и у Сомбору. 2004. године постављен је за доцента
на Факултету за биофарминг Универзитета ''Мегатренд'' у Београду. 2012. године прелази
на функцију саветника оснивача Универзитета ''Мегатренд'' у Београду. Од марта
2018. године именован је за председника Надзорног одбора ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор''
Сомбора, испред реда оснивача.
Добитник многих признања и похвала: мајска награда Регионалне привреде коморе
Сомбор за постигнуте резултате у развоју, повећању производње и продуктивности рада
априла 1974. године, првомајска награда Привредне коморе Војводине у Новом Саду за
нарочито значајна остварења у привреди 1993. године, признање Задружног савеза Србије
поводом јубилеја 100 година земљорадничког задругарства Србије за изузетни допринос у
развоју земљорадничког задругарства, пољопривреде и села и друга.
Учесник је радне групе на изради ЈУС-а, усаглашавању са европским станардима у
оквиру пољопривреде именован од стране Завода за стандардизацију, Министарства за
науку, технологију и развој Републике Србије. Био је члан експертне групе код
проф. др Драгослава Аврамовића од 1995. до1997. године која је радила на економском
опоравку земље и очувању монете Републике Србије. Своје стручне и научне радове
презентовао је на престижним факултетима у Америци, Русији, Израелу и другим
земљама.
Ожењен је, отац двоје деце и живи са својом породицом у Сомбору.

