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РАДНО ИСКУСТВО: 

 професор физике у Гимназији "Вељко Петровић", Сомбор (2001. - ) 

 стручни сарадник за предмет физика у Вишој техничко машинској школи у Земуну (1999. - 2000.) 

 помоћник уредника и сарадник на интернет порталу Free Serbia (1999. - 2001.)  

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 Дипломирани физичар примењене физике  
(Физички факултет у Београду, са просечном оценом 8,64, 1991. - 1999.); 

 Стечен услов за другу годину магистарских студија из области јонизовани гасови  

(Физички факултет у Београду, 2001);  

 Апсолвент астрофизике (Математички факултет у Београду, 1995. - 1999.);  

 Основну (ОШ „Братство - јединство”) и средњу школу (Средња школа просветне струке) завршио 

као добитник Вукове дипломе. 
 

ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ  

 Отворени програм Београдске отворене школе (1999. - 2000.); 

 Мноштво семинара из физике, методике, педагогије, о вештини комуникације, асертивном 

понашању, тимском раду, коришћења рачунара, оцењивању ученика, изради пројеката... 

 

 

АКТИВНОСТИ КОЈЕ МОГУ БИТИ РЕЛЕВАНТНЕ  
 

 Директор Гимназије "Вељко Петровић" (2020. –  ); 

 Помоћник директора Гимназије "Вељко Петровић" (2004. – 2005. и 2015. – 2016.); 

 В.д. директора Гимназије "Вељко Петровић" (2015.); 

 Председник Школског одбора Гимназије "Вељко Петровић" (2011. – 2015.); 

 Председник градског одбора синдиката УСПРС СОС (2012. - 2019.); 

 Представник УСПРС у радној подгрупи за праћење ангажовања радника у просвети за        

ШУ Сомбор (2017. - ) 

 Делегат на Скупштини Друштва физичара Србије (2010. – 2014. и 2016 -    ); 

 Секретар и члан Председништва Подружнице ДФС за Западнобачки округ (2009. - 2018.); 

 Члан Централне комисије на регионалним такмичењима из физике за средње школе (2001. - ) 

 Члан Централне комисије на Републичком такмичењу из физике (2014.) 

 Члан Ценралне комисије на окружним такмичењима из физике за основне школе (2013. – 2016.) 

 Председник одељења за средње школе и члан Управног одбора ДФС (2012.); 

 Представник ДФС у радној групи за израду стандарда из физике за средње школе у оквиру ЗВКВО 

(2011. – 2013.) 

 Координатор организационог одбора Републичког такмичења из физике за средње школе у 

Сомбору (2010.) 

 Председник Подружнице ДФС за Западнобачки округ (2003. - 2007.); 

 Председник Студентског парламента у Београду (1998.); 

 Оснивач и члан ИО AEGEE (1997. - 1998.); 

 Оснивач и члан ИО Студентске уније Физичког факултета (1995. - 1998.); 

 Оснивач и члан НО Студентске уније Математичког факултета (1995. - 1997.). 
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