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Рођен је 1980. године у Книну (Хрватска). Основну и средњу школу завршио је у Београду. 

Основне студије Факултета спорта и физичког васпитања у Београду завршио је 2004. године. 
Поред основних студија, 2004. године завршио је и Школу за резервне официре Војске Србије и 
Црне Горе. Мастер студије на истом факултету завршио је 2009. године. Докторат из области 
физичког васпитања и спорта стекао је 2016. године на Факултету спорта и физичког васпитања, 
Универзитета у Београду, одбранивши докторску дисертацију под називом “Физичка активност и 
енергетска потрошња ученика основне школе“. 

Од 2005. године радио је као наставник физичког васпитања у основним школама, као и у 
специјалној основној школи, а од 2011. године обављао је посао директора ОШ ,,Иво Андрић'' из 
Београда. Учествовао је у великом броју стручних и научних пројеката, како националних тако и 
међународних. Положио је 2007. године испит за лиценцу, а 2019. испит за лиценцу за директора 
школе. Од 2018. године ради на Факултету за спорт, Универзитета „Унион-Никола Тесла“, где је 
2018. године стекао звање доцента. 

Учествовао је као излагач на 15 међународних и националних конференција и стручних 
скупова из области физичког васпитања и спорта. Аутор и коаутор је преко 20 научних 
публикација из области физичког васпитања и спорта, које су публиковане у часописима 
међународног и националног нивоа. 

Као члан радних група и комисија дао је знатан допринос унапређењу процеса образовно-
васпитног рада. Био је: 

2013. члан радне групе за израду Правилника о школском спорту (Министарство омладине и 
спорта, сектор за спорт),  

2014, 2016, 2018. члан Комисије за одобравање програма сталног стручног усавршавање 
наставника, васпитача, стручног сарадника и директора за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину 
као и за школске 2016-2018. и 2019-2021. година за област физичко васпитање (Завод за 
унапређивања образовања и васпитања -  ЗУОВ),  

2014. члан радне групе за припрему реализације националног интегрисаног акционог плана борбе 
против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама у домену образовно-васпитног 
система (Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије - МПНТР),  

2014, 2016, 2018. члан Комисије за одобравање програма за признавање стручних скупова за 
област физичко васпитање (ЗУОВ),  

2015. члан комисије за преглед радова пристиглих на Конкурс „Сазнали на семинару применили у 
пракси“ (ЗУОВ).  

2018. члан је радне групе за израду Програма развоја спорта града Београда за период од 2019. 
године до 2029. године (Град Београд). 

Учествовао је као водитељ радионица на конференцији “Настава физичког васпитања у 
функцији превенције насиља” на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду, Новом Саду 
и Нишу. Налази се на листи за оцењиваче рукописа уџбеника (ЗУОВ, 2016), био је водитељ 
радионица на обуци – ,,Превенција трговине децом и младима у образовању и настава физичког 
васпитања'' (МПНТР, УНИТАС фондација и ЦЗЖТЉ, 2016, 2017), био је реализатор обука 
,,Увођење новог предмета Физичко и здравствено васпитање и примена релевантних програмских 
садржаја''. Рецензент је два уџбеника ,,Буквар физичког васпитања” за 1. разред и уџбеника 



,,Физичко васпитање 2” за 2. разред основне школе. 

Од 2005. године, члан је Удружења педагога физичке културе Раковица, а од 2010. године 
је представник ГО Раковица у Удружењу педагога физичке културе Београда. Од 2011. до 2019. 
године био је члан Управног одбора Удружења педагога физичке културе Београда, а од 2016. до 
2019. године обављао је функцију заменика председника овог удружења. Од 2013. године постаје 
члан Скупштине Српског савеза професора физичког васпитања и спорта. Од 2014. године 
волонтерски ради у Удружењу МЕНСА Србија. Од 2016. године члан је Scientific Advisory Board 
of The Foundation of Global Community Health (GCH). Од априла 2018. године члан  је Националног 
просветног савета Републике Србије. 

Добитник је неколико награда и признања:  

2007. Најуспешнији професор у реализацији система школског спорта Београда у школској 
2006/2007. години (Секретаријат за спорт и омладину града Београда),  

2012. Друго место у области друштвених наука и спорта „Дигитални час“ (Министарство за 
телекомуникације и информационо друштво),  

2013. добитник је посебног признања за остварене резултате у области образовања у општини 
Раковица (ГО Раковица), 

2017. добитник је највећег спортског признања у Србији ,,Мајске награде'' Спортског савеза Србије 
за изузетне резултате и достигнућа на развоју физичке културе и спорта у Републици Србији, 

2018. на XXIX светском научном конгресу наставника физичког васпитања - 29th FIEP (WORLD 
CONGRESS) и XIII европском научном конгресу наставника физичког васпитања - 13th FIEP 
(EUROPЕАN CONGRESS) у Турској (Истанбул), добио је међународну награду у категорији за 
младог истраживача који је дао изузетан допринос у развоју физичког васпитања на међународном 
нивоу (Thulin Young Scholar Award - 2018).  

Поред радног искуства у области образовања учествовао је и као члан стручних штабова у 
спорту. Радно искуство у области спорта реализовао је као члан скаутинг службе фудбалских и 
футсал клубова. Од 2012-2016. учествовао је у стручном штабу футсал репрезентације Србије (4. 
место на ЕП 2016. у Београду и пласман на СП 2012.). Од 2016. године део је стручног штаба 
репрезентације Србије у фудбалу на песку. Обављао је послове аналитике и дијагностике, као и 
скаутинга противничких екипа и анализе такмичарске активности екипа. Био је предавач на УЕФА 
,,Б'' лиценци за футсал тренере у организацији Центра за едукацију фудбалских тренера при 
Фудбалском савезу Србије.  

Ожењен је, отац две кћерке.   


