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Рођен je 8. септембра 1978. у Ужицу. Основну школу завршио je у Косјерићу са 

одличним успехом и као носилац дипломе "Вук Караџић". Средњу економску школу 

завршио je у Косјерићу, са одличним успехом и као носилац дипломе "Вук Караџић". 

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу уписао јe школске 1997/98. 

године. На трећој години студија определио се за смер Економска статистика и 

информатика. У току студија остварио је просечну оцену 9,27, а дипломски рад из 

предмета Теорија и анализа биланса одбранио је 9. септембра 2002. године са оценом 

10. Jeдaн je oд дoбитникa стипeндиje Влaдe Крaљeвинe Нoрвeшкe "15 милиoнa зa 500 

нajбoљих" зa 2001. гoдину.  

Школске 2002/03. године уписао је последипломске студије на Економском 

факултету Универзитета у Београду, смер Финансијско-рачуноводствена анализа. У 

току студија остварио је просечну оцену 9,44 и 19. јула 2007. године одбранио је 

магистарску тезу под насловом: "Финансијско извештавање по сегментима", чиме је 

стекао статус магистра економских наука. 

Докторску дисертацију под насловом: "Глобализација стандарда финансијског 

извештавања" одбранио је 3. фебруара 2012. године на Економском факултету 

Универзитета у Крагујевцу, чиме је стекао статус доктора економских наука.  

На Економском факултету Универзитета у Крагујевцу запослио се 10. марта 

2003. године, као асистент-приправник на наставном предмету Теорија и анализа 

биланса. У јуну 2008. године изабран је у звање асистента на наставним предметима 

Теорија и анализа биланса и Финансијско извештавање. У јануару 2013. године изабран 

је у звање доцента на истим наставним предметима. У јуну 2017. године изабран је у 

звање ванредног професора на наставном предмету Финансијско извештавање. Поред 

тога што обавља наставне активности на наставном предмету за који је изабран, обавља  

наставне активности на наставном предмету Специјални биланси, на мастер 

академским студијама, и наставном предмету Међународно финансијско извештавање, 

на докторским академским студијама. Од априла 2006. године до марта 2013. године 

био је секретар Катедре за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, чији је члан.  

Од 2012. до 2017. године био је ангажован на Пројекту Економског факултета 

Универзитета у Крагујевцу: "Од кризе до економског развоја: савремени изазови у 

економији и менаџменту". Од 2018. године ангажован је на Пројекту Економског 



факултета Универзитета у Крагујевцу: "Економски аспекти  европских интеграција – 

искуства и перспективе Републике Србије". Учествовао је у TEMPUS пројекту: "Мастер 

програм Лидерство у образовању", чији носилац је био Факултет педагошких наука 

Универзитета у Крагујевцу, са седиштем у Јагодини. У школској 2016/17. и школској 

2017/18. години, а у циљу реализације наведеног TEMPUS пројекта, ангажован је за 

извођење наставе на наставном предмету Финансије, право и администрација у 

образовању, на студијском програму мастер студија Лидерство у образовању, који се 

реализује на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, са седиштем у 

Јагодини.  

Аутор је већег броја научних радова, превасходно из области рачуноводства, 

ревизије и пословних финансија. Његова научна интересовања су претежно везана за 

међународне аспекте и стандарде финансијског извештавања, као и за анализу 

фанансијских извештаја. Члан је Друштва економиста Крагујевца. 

          


