Рођен је 13.08.1981. у Загребу, Република Хрватска. Основну и Трговинско-угоститељску школу
је завршио у Крагујевцу са одличним успехом.
Основне студије, смер Пословна економија, одсек Финансије и рачуноводство, завршио је на
Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, са просечном оценом 9,27. Добитник је
једнократне стипендије Владе Републике Србије (2001) и награде Владе Краљевине Норвешке
за 500 најбољих студената у Србији (2003). Последипломске студије, смер Финансијскорачуноводствена анализа, завршио је на Економском факултету Универзитета у Београду са
просечном оценом 9,11. Магистарску тезу “Финансијски аспекти креирања и мерења вредности
предузећа” одбранио је јуна 2010. Докторску тезу "Економска изложеност девизном ризику –
управљање у функцији максимизирања вредности предузећа" одбранио је маја 2015. на
Економском факултету Универзитета у Крагујевцу.
На Економском факултету Универзитета у Крагујевцу ради од октобра 2004. Од новембра 2015.
је ангажован као доцент на предметима Пословне финансије (основне академске студије),
Финансијско преструктурирање предузећа (мастер академске студије), Међународни
финансијски менаџмент и Стратегијски финансијски менаџмент (докторске академске студије).
На Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу је ангажован као доцент на предмету
Финансијски менаџмент у систему здравствене заштите (мастер академске студије), а на
Департману за економске науке Државног универзитета у Новом Пазару на предмету
Финансирање јавног сектора (мастер академске студије).
Као стипендиста ЈФДП (Junior Faculty Development Program) програма, од јануара до маја 2010.
је боравио на Универзитету у Денверу, САД (ментор професор Рон Кјусик). Као стипендиста
Ерасмус Мундус програма, током априла и маја 2012. је реализовао једномесечни истраживачки
боравак на Универзитету у Генту, Белгија (ментор професор Михаел Фромел). Децембра 2011.
је учествовао на петодневном семинару "Development of the Life-Long Learning Framework in
Serbia", који је одржан на Орхус универзитету у Копенхагену, Данска. Фебруара 2016. је
реализовао петодневни боравак на Економском универзитету у Братислави и Институту
економских истраживања Словачке академије наука, по позиву професорке Јане Котлебове.
Током 2016. јe био корисник Еразмус+ петодневних стипендираних мобилности за наставнике,
које је реализовао на Економском универзитету у Катовицама (Пољска) и Аристотеловом
универзитету у Солуну (Грчка). Током 2017. и 2018. је учестовао у петодневним студијским
посетама Универзитету Гуљелмо Маркони у Риму (Италија), Универзитету у Сплиту (Хрватска),
Европском универзитету у Тирани (Албанија), Универзитету Луи Гуракући у Скадру (Албанија),
Универзитету Матеј Бел у Банској Бистрици (Словачка) и Масариковом универзитету у Брну
(Чешка).
Током 2009. и 2010. је био хонорарни сарадник БСЦ Крагујевац, где је реализовао тренинге у
области финансијског управљања, припремио приручник Cost-benefit analiza и учествовао у
селекцији бизнис планова. Био је члан тима за реализацију програма сталног стручног
усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника "Утицај карактеристика групе на
ефекте активног и кооперативног учења", који је одобрио Завод за унапређивање образовања и
васпитања Републике Србије за школску 2012/2013 и 2013/2014. У периоду од 2011-2013. је био
фацилитатор програма "Open World". Током 2016. је био хонорарни сарадник РБЦ Крагујевац,
где је спровео Анализу трошкова и користи иновативног решења запошљавања.
Заменик је институционалног координатора Еразмус+ пројекта FINAC (FINanacial management,
Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration), који
се реализује у периоду 2016-2019. Учествује у реализацији пројекта "Нови послови за младе
рачуновође", који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу. Био је координатор
пројекта “Унапређење вештина читања и писања код студената на универзитетима у Србији”,
који је финансирао Амерички савет за међународно образовање. Био је координатор пројекта

“Оснивање Центра за саветовање студената и каријерно вођење на Економском факултету у
Крагујевцу”, који је финансирала Амбасада САД у Београду. Учествовао је у реализацији
неколико пројеката примењених истраживања и процене вредности капитала.
Говори и служи се енглеским језиком, а познаје основе немачког језика.

