Проф. др Драго Солдат је оснивач и директор Дтуштва за процене, вештачења и
консалтинг БИЗНИС ИНВЕСТ 2006 ДОО БЕОГРАД, Косте Нађа 29/17 које је правни
следбеник Агенције за консалтинг и менаџмент БИЗНИС – ИНВЕСТ, коју је 2006. године
основао из радног односа. Завршио је Машински факултет, исти је магистрирао а потом
1992. године и докторирао. Радио је у привреди 13 година, 15 година у Институту за
економику инвестирања (Бееоградска банка, а.д.), а потом на Високој техничкој школи
струковних студија у Зрењанину у звању професора струковних студија.
Има преко 120 објављених научно – стручних радова и преко 10 штампаних књига –
уџбеника и 3 монографије, као и Машинско – технички приручник. Радећи у Институту за
економику инвестирања урадио је већи број процена , како из области машинске технике
тако и из области непокретности.
У проценитељској кући БИЗНИС ИНВЕСТ 2006 ДОО БЕОГРАД, организује послове
процена и ради на истима, а потписује их и као одговорно лице - директор. За сталног
судског вештака именован је од стране Министарства правде 2006 године, а потом 2010
године за судског вештака из области машинске технике.
Будући, да је радећи у Институту за економику инвестирања радио поред осталог и на
проценама непокретности, то је као члан Националног Удружења Проценитеља Србије
(НУПС), похађао, успешно завршио и положио ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ из области
процене непокретности и тиме, постао акредитовани члан НУПС-а и очекује да званично
добије ознаку РЕВ, након што годину дана проведе у обавезном акредитованом чланству
– прва половина 2017. године.
Као акредитовани члан НУПС-а, редовно похађа едукативне курсеве из области процена
које ово Друшво организује у Београду, Новом Саду и другим градовима у Србији а поред
тога у обавези је да након стицања РЕВ - а сваке годинее оствари 20 поена (3-5 предавања),
путем едукације, што практично значи да је у обавези сталне едукације из области процена
непокретности.

