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Рођен је 1959. године у Новом Пазару. Гимназију је завршио у Смедереву а 

дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду 1983. године. 

Каријеру је почео као истраживач развоја и пласмана, да би прошао све фазе у 

развоју и руковођењу, у то време великим системима са по неколико хиљада 

запослених радника ДП „Херој Срба “ Смедерево и ДП „Металуршки комбинат“ 

Смедерево. Био је руководилац службе у МКС Смедереву, а затим руководилац 

сектора, помоћник генералног директора за економско финансијске и комерцијалне 

послове, заменик генералног директора Желвоза. Обављао је и послове директора 

у неколико компанија: „Контакт“ д.о.о. Смедерево, „Torex“ д.о.о. Смедерево, „Уно-

Мартин Хоме“ а.д, у коме је био помоћник генералног директора за комерцијалне 

послове. Према резултатима и проведеним годинама рада посебно се истакао као 

помоћник и заменик генералних директора у Фабрици железничких возила „Желвоз“ 

Смедерево . 

У 2005. години постаје помоћник генералног директора за економско финансијске 

послове ЈКП „Београд-пут“ Београд, који у том периоду остварује запажене успехе 

у пословању и постаје респектабилно градско предузеће као никада ни пре ни после 

тога . 

Успешну каријеру наставља од 2008. године у ЈП „Електропривреда Србије“, најпре 

као директор ПД „Хидроелектране Ђердап“ д.о.о. Кладово. Потом руководи 

Службом трговине за продају електричне енергије у Огранку Смедерево при ЕД 

Центру Крагујевац, да би се у Кладово вратио 2013. године. 

 У том периоду ово привредно друштво је проглашено за најбоље у Републици 

Србији у 2013. год, а ХЕ „Ђердап 2“ у Неготину , између осталих успеха, остварује 

највећу, историјску производњу електричне енергије 2014. године. Након периода у 

којем је радио као експерт за планирање и развој хидроелектрана и обновљивих 

извора енергије у ЈП ЕПС, постаје извршни директор за снабдевање електричном 

енергијом ЈП ЕПС. 

Економско-финансијски и комерцијални послови су његова специјалност, што 

потврђују и чланства у управним одборима Привредне коморе Србије од 2013-2016. 

и компаније Дунав осигурање 2016. године. 


