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1.  Образовање

Завршио је гимназију у Младеновцу, природно-математички смер.

Основне студије  на Економском факултету у Београду завршио је 2008. године, на смеру:
Статистикa, информатикa и квантитативне финансије, опциона група: Статистика,
са просечном оценом 8 ,80 .

Мастер студије  на Економском факултету у Београду завршио је 2010. године, на студијском
програму: Квантитативна анализа, модул: Актуарство, са просечна оценом 9 ,56 .

Докторске студије  на Економском факултету у Београду уписао је школске 2010/2011.
године, на студијском програму: Економија, ужа научна област: Економска политика и
развој. На докторским студијама положио је све испите (укупно 9) предвиђене наставним
планом и програмом са просечном оценом 9 ,78 .

Тренутно је ангажован на пријави докторске дисертације.

2. Професионално искуство

Од 29.12.2008. године запослен је са пуним радним временом у Институту за економику
пољопривреде Београд , у сектору за научно-истраживачки рад .

У звање истраживач сарадник  изабран је 09.02.2012. године у Институту економских
наука у Београду .

До сада је био ангажован као члан истраживачког тима Институтa за економику пољопривреде
Београд на реализацији неколико развојних пројеката, како домаћих, тако и иностраних, и
изради различитих стратегија развоја на микро и макро нивоу. Тренутно је ангажован као члан
истраживачког тима Институтa за економику пољопривреде Београд на пројекту интегралних и
интердисциплинарних истраживања бр. 46006 под називом „Одржива пољопривреда и
рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике
Србије у оквиру Дун авског региона“ , који се финансира од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2014).

3.  Научна и стручна делатност

Као аутор/коaутор публиковао је преко 35 научних и стручних радова у домаћим и иностраним
часописима, на скуповима од националног и међународног значаја, те неколико поглавља у
монографијама, а који су резултат досадашњег научно-истраживачког рада на домаћим и
иностраним пројектима, као и стратегијама развоја. У досадашњим радовима искључиво се бави
одрживим развојем , са тематским освртом на еколошку економију, развојну
економију, агроекономију и рурални развој.

4. Чланство у научним и стручним асоцијацијама

Члан је Научног друштва аграрних економиста Балкана .

5.  Остало

Поседује знање енглеског језика и рада на рачунару у MS Windows окружењу, уз коришћење
различитих програма као што су Word, Excel, PowerPoint, и сл. Активно користи Internet.


