
                       
 

 
 
 

Б И О Г Р А Ф И Ј А 
 
 
 
 
Рођен сам у Суботици, 25.03.1965. године где сам завршио основну и средњу школу.  
Вишу школу завршио сам на Вишој пољопривредној школи у Шапцу и стекао звање 
Инжењера пољопривреде. Затим сам завршио Високу пољопривредну школу 
струковних студија, такође у Шапцу и стекао звање Струковног инжењера 
пољопривреде. Након тога сам уписао специјалистичке студије на Високој 
пољопривредној школи у Шапцу и стекао звање Инжењер специјалиста агро-
менаџмента. 
Године 2012. дипломирао сам на Универзитету Мегатренд Београд, Факултет за 
биофарминг Бачка Топола и стекао звање Мастер инжењер пољопривреде.  
Током 2015. године дипломирао сам на Високој школи за пословну економију и 
предузетништво у Београду и стекао звање Мастер економиста. 
 
До 1992. године био сам запослен у хемијској индустрији „Зорка“ у Суботици. Исте 
године почео сам да се бавим приватним предузетништвом у области трговине и 
услуга. Током 2003. године постао сам технички директор Пољопривредног комбината 
у Новом Бечеју, а од 2007. године директор фирме „Аудиес плус“ д.о.о. са седиштем у 
Новом Саду, где сам обављао функцију до марта 2010. године. 
 
Од 2010. године до 2011. године у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица обављао сам 
функцију Помоћника директора, од 2011. године до 2013. године обављао сам 
функцију Заменика директора, а од 2013. године сам био на радном месту Саветник 
директора у горе наведеном Предузећу. 
Од децембра 2013. године до 12. децембра 2014. године обављао сам функцију в.д. 
директора у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. 
Од 13. децембра 2014. године до 13. децембра 2018. године обављао сам функцију 
директора у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. 
Решењем Скупштине Града Суботице именован сам за директора Јавног комуналног 
предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица на мандатни период од четири године и 
функцију директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица 
обављам од 14. децембра 2018. године. 
 
Ожењен сам и отац сам троје деце. 
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