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1. Образовање:
Основну школу и средњу техничку школу завршио је у Врбасу. На одсек за ратарство и
повртарство Пољопривредног факултета у Новом Саду уписао се школске 1998/99. го дине, а дипломирао je 05.11.2004. године, чиме је стекао звање дипломираног инжењера пољопривреде. Последипломске студије уписао је 2004. године на истом факултету, смер
маркетинг пољопривредно прехрамбених производа. Магистарску тезу под насловом
„Тржиште кромпира у Републици Србији" одбранио је 20. јуна 2007. године, чиме је стекао звање магистра пољопривредних наука из научне области маркетинг пољопривреднопрехрамбених производа.
Докторску дисертацију под насловом „Извоз поврћа у функцији развоја повртарске производње у Републици Србији“ одбранио је 19. октобра 2012. године, чиме је стекао академско звање Доктор пољопривредних наука, ужа научна област тржиште и ма ркетинг пољопривредно-прехрамбених производа.
2. Професионално искуство:
Од 1. фебруара 2008. године, запослен је са пуним радним временом у Институту за економику пољопривреде Београд, у сектору за научно-истраживачки рад. Био је члан истраживачког тима на следећим пројектима Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије: пројекат 149007 - Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у
функцији укључења Републике Србије у Европску уни ју и пројекaт 20075 - Стварање сорти и хибрида поврћа за производњу у заштићеном простору.
Тренутно је ангажован на пројекту Министарства просвете и науке Републике Србије бр.
III 46006 - Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких
циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона.
Поред наведених пројеката био је ангажован и на изради инвестиционих програма и бизнис планова у сегменту истраживања тржишних потенцијала, праћењу и анализи макроекономских кретања, спровођењу различитих типова истраживања тржишта, као и изради
и имплементацији стратегија развоја општина у земљи и иностранству.
3. Научна и стручна делатност:
У докторској дисертацији, монографијама и радовима који су објављени у домаћим и
страним часописима и презентовани на научним скуповима националног и међународног
значаја, обрађује тематику маркетинга и тржишта пољопривредно прехрамбених производа. Као аутор/коаутор објавио је преко 50 библиографских јединица (од тога три монографије) које су цитиране у домаћој и страној стручној литератури.
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Члан je Друштва аграрних економиста Европе (E.A.A.E.), Друштва аграрних економиста
Србије (Д.А.Е.С.) и Научног друштва аграрних економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.).

