
1 

 

 

Милош Марковић                                                                  
биографија                                                                    

 

 

Датум и место рођења: 07.12.1986. у Београду. 

Адреса: Београд, Љубомира Стојановића 38/2 

Телефон: 011/2763-172 

Мобилни: 063/89-23-752 

Е-mail: milos.markovic@fsfv.bg.ac.rs 

              miloscj@gmail.com  

 

 

Радно искуство 

 

• 18.02.2010. Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. 

Радно место: Сарадник у настави на предмету Теорија физичке културе; 

• 23.02.2012. Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. 

Радно место: Асистент на предмету Теорија физичке културе. 

• 12.07.2017. Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. 

Радно место: Доцент на предмету Теорија физичке културе. 

 

 

Образовање 

 

• Основну школу „Ослободиоци Београда“ завршио школске 2000 / 2001 године 

(мај 2001); 

• Завршио VI београдску гимназију у Београду, школске 2004 / 2005 године (мај 

2005); 

• Уписао Факултет спорта и физичког васпитања школске 2005 / 2006 (октобар 

2005); 

• Професор физичког васпитања, дипломирао октобра 2009 године (школска 

2008 / 2009 година) на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у 

Београду, просек оцена 9,61; 

• Уписао Мастер студије на Факултету спорта и физичког васпитања школске 

2009 / 2010 (новембар 2009.) 

• Дипломирани професор физичког васпитања и спорта – мастер, 

дипломирао јануара 2011. године (школска 2010 / 2011 година) на Факултету 

спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, просек оцена 9,89. 

Мастер рад на тему „Етика и физичка култура“ одбранио је са највишом 

оценом; 

• Октобра 2011. године (школска 2011 / 2012) уписао Докторске студије на 

Факултету спорта и физичког васпитања; 

• Јануара 2014 године (школска 2013 / 2014) положио све испите на Докторским 

студијама са просечном оценом 9,66. 
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• Јуна 2014. године (школска 2013 / 2014) одбранио усмену верзију пројекта 

докторске дисертације под називом „Физичка култура и етика – теоријско 

експериментални модел истраживања“.  

• Доктор наука из области физичког васпитања и спорта, докторирао 

12.01.2017. године на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у 

Београду на тему „Физичка култура и етика – теоријско експериментални модел 

истраживања“.  

 

 

Стипендије и признања 

 

• Стипендија Министарства просвете Републике Србије 2006. год; 

• Стипендија Фондације за развој научног и уметничког подмлатка од 2007. год. 

до 2009. год, Министарство просвете Републике Србије; 

• Стипендија Фонда за младе таленте Републике Србије 2008. и 2009. год; 

• Стипендија Града Београда 2009. год; 

• Студент генерације на Академским студијама ФСФВ-а школске 2006/2007; 

2007/2008; 2008/2009. год. 

• Студент генерације на Докторским студијама ФСФВ-а школске 2012/2013; 

 

Активности на Факултету спорта и физичког васпитања 

 

• 2008. – 2009. година (као студент четврте године Академских студија) 

- Учествује у прикупљању информација (тестирање моторичких особина ученика 

и спортиста) у Методолошкој лабораторији ФСФВ, у циљу израде докторских 

дисертација кандидата са докторских студија 

 

• 2010. – 2018. (као запослен на Факултету) 

- Учествује у реализацији наставе на предмету Теорија физичке културе; 

- Учествује у реализацији практичне наставе на предмету Теорија и методика 

елементарних игара; 

- Учествује у реализацији наставе на предметима Информатика и Информатика са 

основама статистике; 

- Учествује у реализацији наставе на предмету Методологија истраживања у 

физичком васпитању и спорту на Мастер студијама на Факултету; 

- Учествује у реализацији практичне наставе на предмету Активности у природи, 

где води јутарње вежбање, рекреацију и примењено пливање; 

- Учествује у реализацији наставе на предмету Истраживачке методе на 

Докторским студијама на српском и енглеском језику.  

- Обавља функцију секретара катедре за Теорију и методику физичког васпитања; 

- Обавља функцију секретара Мастер студија; 
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- Учествује у раду на пријемном испиту као руководилац комисије за техничку 

организацију;  

- Генерални секретар Међународне научне конференције поводом Дана Факултета 

2017. године, под називом „Ефекти примене физичке активности на 

антрополошки статус деце, омладине и одраслих“; 

- Члан је организационог одбора Међународног научног скупа поводом Дана 

Факултета 2011., 2014., 2015., и 2016. године, под називом „Ефекти примене 

физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих“; 

- Члан је комисија за преглед и одбрану дипломских и завршних радова; 

- Администратор Центра за перманентно усавршавање кадрова у области спорта и 

физичког васпитања; 

- Учествује у прикупљању информација (тестирање моторичких особина ученика 

и спортиста) у Методолошкој лабораторији ФСФВ, у циљу израде докторских 

дисертација кандидата са докторских студија 

- Учествује на пројекту „Ефекти примене физичке активности на локомоторни, 

метаболички, психосоцијални и васпитни статус популације Републике Србије“, 

који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије. (Број пројекта: 47015, за период 2011 – 2017. године). 

- Представља Факултет на сајмовима образовања од 2014. године.  

- Вредновање педагошког рада наставника Универзитета у Београду на 

академским студијама – просечна оцена од студената академских студија 4.87. 

- Учешће у научном одбору 1. Интернационалне научне конференције из области 

наутике „ВОДЕН 2017“, 2017. године. 

- Учешће у научном одобору Међунароне научне конференције 2018. године, под 

називом „Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, 

омладине и одраслих“; 

 

Чланство у комисијама завршних и мастер радова 

• Завршни радови 

o Члан комисије: 

▪ Студент Немања Арежина, Тема: Годишњи план и програм рада 

омладинске кајакашке школе. 

▪ Студент Младен Станковић, Тема: Модели организације 

физичког васпитања студената. 

▪ Студент Анђа Богданић, Тема: Екстремне навијачке групе као 

део спортске публике. 

▪ Студент Стасја Стојков, Тема: Мишљење одбојкашица узраста 

од 10 до 18 година о етичким принципима у одбојци. 

▪ Студент Недељко Шуљагић, Тема: Примена игре у развоју 

опште моторике ученика млађег школског узраста. 

▪ Студент Маринко Марић, Тема: Анализа девијантног 

понашања у спорту. 

▪ Студент Никола Јанковић, Тема: Различити начини поделе 

учесника у елементарним играма. 
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▪ Студент Бојана Сабо, Тема: Утицај хидрографије на развој 

кајакашког и кануистичког спорта у Мађарској 

▪ Студент Владимир Жоле, Тема: Анализа дугорочног плана 

развоја кајакаша и кануиста Кајакашког Савеза Канаде. 

▪ Студент Марко Гашпаровић, Тема: Техника веслања у „драгон 

боуту“. 

▪ Студент Александра Радић, Тема: Елементарне игре у 

атлетици. 

▪ Студент Мирослав Лаловић, Тема: Развој емоција деце 

предшколског узраста кроз спортске игровне активности. 

 

• Мастер радови: 

o Ментор 

▪ Студент Нинослав Драмићанин, Тема:  Врхунски спорт као 

узор младима за бављење спортом. 

 

o Члан комисије 

▪ Студент Саша Стефановић, Тема: Мишљење ученика о 

решавању конфликта на часовима физичког васпитања. 

▪ Студент Александар Цветић, Тема: Социолошки аспекти 

комерцијализације спорта и утицаја масовних медија 

▪ Студент Павле Стојановић, Тема: Примена аикидоа у оквиру 

ванчасовних активности ученика млађег школског узраста. 

▪ Студент Урош Костовић, Тема: Анализа програма физичког 

васпитања за основну школу у образовно-васпитном сисетму 

Србије. 

▪ Студент Живко Мисирача, Тема: Родитељи младих спортиста 

као део спортске публике. 

 

Објављени радови 

 

Радови објављени на научним конференцијама штампани у целини 
 

М 33 

 

• Бокан, Б., Марковић М. (2012): Антрополошки приступ у изучавању физичке 

активности у другој половини XX и почетком XXI века у Србији, Зборник  

радова „Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од 

Константина Великог до данас“, Ед: Живановић, Ниш: Факултет спорта и 

физичког васпитања. 

 

• Марковић, М., Бокан, Б., Ракић, С., Тановић, Н. (2012): Примена инструмента 

SOFIT за процену активности ученика и наставника на часовима физичког 

васпитања у београдским основним и средњим школама, Зборник радова: 

Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине 

и одраслих, Ед: Бокан, Радисављевић, Београд: Факултет спорта и физичког 

васпитања. 

 



5 

 

• Марковић М., Бранковић, Д., Љубојевић, М., Вишњић, Д. (2012): Упоредна 

анализа наставних програма физичког васпитања за млађи школски узраст 

неких европских земаља“, „Спорт Монт“, 371.3:796(4), пп. 194 – 199.  

 

• Марковић, М., Бокан, Б., Макић, Н., Николић, Ђ., (2013): Активност ученика 

и наставника на часовима физичког васпитања применом инструмента SOFIT 

у неким градовима Србије, Зборник радова: Ефекти примене физичке 

активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих, Ед: Допсај, 

Јухас, Касум, Београд: Факултет спорта и физичког васпитања, стр. 71-82. 

 

• Марковић, М., Марковић, М., Вишњић, Д., Петковић, М., (2013): Актуелни 

проблеми бављена спортом ученика основне школе, Зборник радова: Ефекти 

примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и 

одраслих, Ед: Допсај, Јухас, Касум, Београд: Факултет спорта и физичког 

васпитања. 

 

• Марковић, М., Бокан, Б., (2014): Етика физичке културе и њено пиомање 

кандидата за упис на ФСФВ у Београду, Зборник радова: Ефекти примене 

физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих, стр. 

53-66, Ед: Недељковић, Београд: Факултет спорта и физичког васпитања. 

 

• Марковић, М., Бокан, Б., (2017): Инструмент за проверу етичких теорија у 

физичкој култури, Зборник радова: 3. Међународна научна конференција 

„Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од 

Константина Великог до данас“, стр. 157 – 172, Ед: Станковић и Стојановић, 

Копаоник: Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет у Приштини, 

Лепосавић, ISBN 978-86-82329-57-2.  

 

• Марковић, М., Бокан, Б., Добријевић, С., Ђурић, С., Живковић, М., (2018): 

Временска структура часа физичког васпитања у основним и средњим 

школама у неким градовима Србије, Зборник радова са 4. Међународне 

конференције „Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке 

активности од Константина Великог до данас“, стр. 37 - 48, Ед. Станковић, В., 

Стојановић, Т. Лепосавић: Факултет за спорт и физичко васпитање, ISBN 978-

86-82329-65-7.  

 

• Марковић, М., Бојовић, М., (2018): Учесталост повређивања код ученика 

балетске школе „Лујо Давичо“, Зборник радова са Међуанродне научне 

конференције „Ефекти примене физичке активности на антрополошки, статус 

деце, омладине и одраслих. Ед. Мандарић, Московљевић, Марковић и Ћосић, 

Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, стр. 280-285, ISBN: 978-86-

89773-32-3. 

 

 

Радови објављени на научним конференцијама штампани у сажетку 
 

М 34 
 

• Бокан, Б., Марковић, М. (2011): Антрополошки приступ у изучавању физичке 

активности у другој половини XX и почетком XXI века у Србији, Зборник 
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сажетака: „Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности 

од Константина Великог до данас“, Ед: Живановић, Ниш: Факултет спорта и 

физичког васпитања. 

 

• Марковић, М., Бокан, Б., Ракић, С., Тановић, Н. (2011): Примена инструмента 

SOFIT за процену активности ученика и наставника на часовима физичког 

васпитања у београдским основним и средњим школама, Зборник сажетака: 

Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине 

и одраслих, Ед: Бокан, Радисављевић, Београд: Факултет спорта и физичког 

васпитања. 

 

• Марковић М., Бокан Б., Макић Н., Николић Ђ., (2012): Активност ученика и 

наставника на часовима физичког васпитања применом инструмента SOFIT 

у неким градовима Србије, Зборник сажетака: Ефекти примене физичке 

активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих, Ед: Допсај, 

Јухас, Београд: Факултет спорта и физичког васпитања. 

 

• Марковић М., Марковић М., Вишњић Д., Петковић М., (2012): Актуелни 

проблеми бављена спортом ученика основне школе, Зборник сажетака: Ефекти 

примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и 

одраслих, Ед: Допсај, Јухас, Београд: Факултет спорта и физичког васпитања. 

 

• Живковић, М., Марковић, М., Стаменковић, М., (2013): Ангажованост деце у 

спорту на територији Београда, Зборник сажетака: „52. Конгрес 

Антрополошког друштва Србије“, Нови Сад. 

 

• Марковић, М., Бокан, Б., (2013): Етика физичке културе и њено поимање 

кандидата за упис на ФСФВ у Београду, Зборник сажетака: „Ефекти примене 

физичке активности на антрополошки статус деце“, Ед: Недељковић, Београд: 

Факултет спорта и физичког васпитања. 

 

• Раденовић, С., Бокан, Б., Марковић, М., (2015): Здравствена култура и 

тјелесна култура – точке сусрета, Зборник сажетака: 24. Дани Фране Петрића, 

Ед. Јурић, Мартиновић и Матијевић, Хрватско филозофско друштво, Загреб.  

 

• Марковић, М., Бокан, Б., (2016): Инструмент за проверу етичких теорија у 

физичкој култури, Зборник сажетака: „Антрополошки и теоантрополошки 

поглед на физичке активности од Константина Великог до данас“, Копаоник. 

 

• Марковић, М., Бокан, Б., Добријевић, С., Ђурић, С., Живковић, М., (2017): 

Временска структура часа физичког васпитања у основним и средњим 

школама у неким градовима Србије, Зборник сажетака са 4. Међународне 

конференције „Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке 

активности од Константина Великог до данас“, стр. 30, Ед. Станковић, В., 

Стојановић, Т. Лепосавић: Факултет за спорт и физичко васпитање.  

 

• Добријевић, С., Московљевић, Л., Марковић, М., Дабовић, М., (2017): Ефекти 

проприоцептивног тренинга на неке моторичке способности младих 

ритмичарки, Зборник сажетака са 4. Међународне конференције 

„Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од 
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Константина Великог до данас“, Ед. Станковић, В., Стојановић, Т. Лепосавић: 

Факултет за спорт и физичко васпитање. 

 

• Рајковић, Ж., Милетић, В., Марковић, М., (2017): Значај поделе учесника у 

елементарним играма, Зборник са 13. Међународне научне конференције 

„Спорт у транзицији“, Ед. Шиљак, В., Николић, М., Парчина, И. Београд: 

Факултет за менаџмент у спорту, Алфа БК Универзитет. ИСВН: 978-86-6461-

021-6.   

 

• Марковић, М., Бојовић, М., (2017): Учесталост повређивања код ученика 

балетске школе „Лујо Давичо“, Зборник сажетака са Међуанродне научне 

конференције „Ефекти примене физичке активности на антрополошки, статус 

деце, омладине и одраслих. Ед. Мандарић, Московљевић и Марковић, Факултет 

спорта и физичког васпитања, Београд, стр. 112-113, ISBN: 978-86-89773-31-6. 

 

• Марковић, М. (2018): Introducing Ethics of physical culture as a subject into 

faculties that educate staff for the area of physical culture; zbornik sažetaka sa 

Međunarodne naučne konferencije „1st International Conference ETHICS, 

BIOETHICS AND SPORT“, Ed. Matija Mato Škerbić, Hrvatsko filozofsko društvo, 

Zagreb, ISBN: 978-953-164-196-8. 

 

• Раденовић, С., Марковић, М., Савовић, Б. (2018): Биоетика у савременој 

Србији: Академска дисциплина и јавна дебата, Зборник сажетака са 

Међународне научне конференције „17. Лошињски дани биоетике“, Мали 

Лошињ, Хрватска, ИСБН: 1847-8662. 

 

• Шкербић, М., Марковић, М. (2018): Fair play као биоетичко питање, Зборник 

сажетака са Међународне научне конференције „17. Лошињски дани 

биоетике“, Мали Лошињ, Хрватска, ИСБН: 1847-8662. 

 

• Radenović, S., Savović, B., i Marković, M. (2018): Comunication, sport and 

bioethics in the prevention of violent behaviour of children youth, Book of abstracts 

from 2nd International conference „Bioethics – the sign of a new era“, Ohrid, Republic 

of Macedonia.   

 

 

 

Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу 
 

М32 

 
• Бокан, Б., Бокан, М., Марковић, М., (2013): Сцене телесног вежбања на 

мозаицима раног хришћанства, Зборник сажетака: „Антрополошки и 

теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до 

данас“, Ед: Ненад Живановић, Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања. 
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Радови објављени у научним часописима 
 

Некатегорисани часописи 

 

• Бокан, Б., Бокан, М., Марковић, М., (2014): Сцене телесног вежбања на 

мозаицима раног хришћанства, Физичко васпитање и спорт кроз векове, бр. 1, 

стр. 17 – 43, ИССН 2335-058X. 

 

• Бокан, Б., Марковић, М., (2016): Оглед о етичким вредностима телесног 

кретања-вежбања у делу Миливоја Матића, Физичко васпитање и спорт кроз 

векове, бр. 3 (1), стр. 65-75, ИССН 2335-660.  
 

M53 
 

• Бокан, Б., & Марковић, М. (2018): Оглед о етичким вредностима телесног 

кретања-вежбања у делу Миливоја Матића, Годишњак Факултета спорта и 

физичког васпитања, стр. 76-85, УДК: 796.01:140.8 
 

 

М51 
 

 

• Ranisavlјev, I., Ilić, V., Marković, M., Babić, B. (2011): New tendencies in the 

application of altitude training in sport preparation, „Journal of Physical Education 

and Sport“, 11 (2), pp.200-204.  

 

• Живковић, М., Марковић, М., Стаменковић, М., (2013): Ангажованост деце у 

спорту на територији Београда, „Гласник Антрополошког друштва Србије“, 

вол. 48, стр. 129-136, УДК 572 (05), ИССН 1820-7936. 

 

• Добријевић, С., Московљевић, Л., Марковић, М., Дабовић, М. (2018): Ефекти 

примене проприоцептивног тренинга на снагу, агилност и координацију младих 

ритмичарки, Физичка култура, вол. 72 (1), стр. 71-79, УДК: 796.412.015.1,  

 

 

 

М24 

 
• Rakić, S., Marković, M., Dopsaj, M., Mlađan, D., Subošić, D., (2013): Initial model 

of men’s muscle structure indicators defined by method of multichannel bioeletrical 

impedance, „FACTA UNIVERSITATIS Series: Physical Education and Sport“ Vol. 

11, N0 1, 2013, pp. 23-33. 

 

• Живковић М., Стаменковић, М., Марковић, М., (2013): Насиље у спорту и 

његови актери у савременом друштву, „Теме“, Г. XXXVII, бр. 2, стр. 939-952. 

 

• Marković, M., Bokan, B., Kukolj, M., (2016): Students’ attitudes about moral values 

in physical culture, „Teme“, G. XXXX, br. 1, str 335-350. 
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• Podstawski R., Konopka S., Choszcz D.,Merino-Marban R., Romero-Ramos O., 

Markovic M., Stojiljkovic S., (2018): Evaluation of the reliability of the 8-second 

skipping with hand clapping test in 5- and 6-year-old kindergarteners with the use of 

the test-retest method: methodological aspects and practical implications, HUMAN 

MOVEMENT, 19 (3): 55–63. 

 

M23 
 

• Марковић, М., Раденовић, С., Бокан, Б., (2016): Здравствена култура и 

тјелесна култура – точке сусрета, Филозофска истраживања, Вол. 36., Но. 3, 

рад је објављен 14.04.2017, стр. 531-543 

 

 

M22 

 
• Jones, C., Markovic, M., Charman, S., Okwose, N., Ivkovic, S., Ropret, R., 

Markovic, B., Mandaric, S., Grbovic, M., MacGowan, G., Jakovljevic, Dj., (2018): 

Cardiac function is not associated with glucose control in older women, 

Experimental Gerontology 116, 31–36. 

 
 

М21 

 
• Ćuk, I., Marković, M., Nedelјković, A., Ugarković, D., Kukolј, M., Jarić, S., (2014): 

Force – velocity relationship of leg extensors obtained from loaded and unloaded 

vertical jumps, European Journal of Applied Physiology, vol 114, br. 8, str. 1703 – 

1714. 

 

 

   

 

Поглавље у монографијама 

  

М13 

 
• Milanović, I., Knežević, O., Marković, M., Rakić, S., Radisavljević Janić, S., 

Mirkov, D., (2016): Potential Urban–Rural Differences in Cardiorespiratory Fitness 

and BMI in Serbian Schoolchildren, Physical Activity Effects on the Anthropological 

Status of Children, Youth and Adults, ED: Eminović, F., Dopsaj M., Nova science, 

ISBN: 978-1-63484-782-7 

 

 

Практикуми 

 

• Рајковић, Ж., Марковић, М., Милетић, В., Милановић, И., (2016): Практикум 

из предмета Теорија и методика елементарних игара, Факултет спорта и 

физичког васпитања, Београд, ИСБН: 978-86-89773-13-2. 
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• Матић, М., Бокан, Б., Марковић, М., (2017): Стручне фусноте – практикум 

теорије физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, 

ИСБН: 978-86-89773-30-9. 

 

 

Сарадња са институцијама ван земље 

 

• “Знанствени центар изврсности за биоетику при Филозофском факултету 

Универзитета у Загребу“ – члан одбора - Znanstveno-istraživački odbor za 

bioetiku i sport http://www.bioetika.hr/zio-za-bioetiku-i-sport/ 

 

• „SPOLINT, Institute of Sport Development“ – Љубљана, Словенија – члан одбора 

„Advisory board“ 

 

• 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ETHICS, BIOETHICS AND SPORT – 

члан организационог одбора 

 

 

 

Позивна предавања  

 

• Трибина „Биоетички уторак – биоетика и спорт“ – 17.10.2017. – Загреб 

 

 

Уредништво 

 

• Зборник сажетака са Међународне научне конференције „Ефекти примене 

физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих“ 2017. 

године, ISBN: 978-86-89773-31-6. Уредници Мандарић, С., Московљевић, Л., и 

Марковић, М. 

 

• Зборник радова са Међународне научне конференције „Ефекти примене 

физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих“ 2017. 

године, ISBN: 978-86-89773-32-3. Уредници Мандарић, С., Московљевић, Л., 

Марковић, М. Ћосић, М. 

 

 

Рецензент 

 

• JAHR – European jurnal of bioethics 

 

 

Познавање језика 

 

• Енглески 

 

 

 

http://www.bioetika.hr/zio-za-bioetiku-i-sport/
http://www.bioetika.hr/blog/tribina-bioetika-i-sport/
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Учешће на пројектима  

 

• 2011. - 2019. „Ефекти примене физичке активности на локомотрни, 

метаболички, психо-социјални и васитни статус популације Републике Србије“ 

(бр. пројекта 47015) који финансира Министарство просвете и науке Републике 

Србије. 

 

Усавршавања и семинари 

 

• Дидактичко-методички семинар одржан 03.12.2010. године у организацији 

Ректората Универзитета у Београду и Учитељског факултета, а са циљем 

усавршавања  дидактичко-методичких знања и компетенција  асистената и 

млађих наставника Универзитета у Београду. 

 

• Семинар о допингу одржан 04.02.2011. године у организацији АДАС 

(Антидопинг агенција Србије) у Сали Југославија у згради СИВ-а. 

 

• TRAIN обука за асистенте и младе наставнике у организацији Универзитета у 

Београду 2015. године. 

 

 

Гостовање у медијима 

 

• 12.04.2018. – СОС канал „Пулс живота“ 

 

 

Рад са рачунаром 

 

• Word, Excel, Power Point, SPSS, Lab view, Lightroom i Internet (напредни ниво) 

 

 

 

Личне особине 

 

• Комуникативан, поседује иницијативност и способност за тимски рад. 

 

 

 

Остало 

 

• Интересовање за бављење различитим спортовима, а нарочито кошарком; 

• Бављење аматерском фотографијом; 

• Колекционар домаће поп и рок музике. 

 

 


