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ОБРАЗОВАЊЕ
 Основну и средњу школу завршио је у Нишу.
 Дипломирао је 20.04.1995. године и остварио просечну оцену 9.25 (девет двадесет пет).
o На Филозофском факултет, Студијска група за физичку културу;
o Дипломски рад на тему «Динамика тренажног оптерећења годишњег циклуса тренинга
младих гимнастичара“ одбранио је оценом 10 (десет);
o Студент генерације.
 Звање Магистра наука физичке културе из научне дисциплине Спорт стиче 28.06.1999.
одбраном магистарске тезе „Апликативна вредност ситуационо-моторичких тестова
координације примењених у селекцији за спортску гимнастику“.
o На Филозофском факултет, Студијска група за физичку културу;
o Просечна оцена на последипломским студијама – 9.80.
 Звање Доктор наука физичке културе стиче 10.01.2006. године одбраном докторске
дисертације под називом: „Дефинисање кинематичког модела технике извођења
најсложенијих гимнастичких вежби“
o На Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду.
 Аутор и коаутор четири монографије, пет књига и уџбеника, и преко 50 научних радова из
области спортске гимнастике.
 Поседује Б1 ниво знања енглеског језика по ЦЕФР-у.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА
 Вежбач и такмичар ГК „Ниш“ од 1980. до 1994. године.
 Тренер у мушкој спортској гимнастици ГК „Ниш“ од 1994.године:
o од 1994. до 2000. године - Гимнастички клуб „Ниш“;
o аматерски тренер - од 2000. до 2006. – СО Партизан Костолац;
o аматериски тренер – од 2006. до данас – Гимнастички клуб Ниш.


Професор физичког васпитања,
o



Професор на предмету „Сценска акробатика“,
o





Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу – од 2007. године.

Ванредни професор на предмету „Спортска гимнастика – мушка спортска гимнастика“.
o



Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу – од 2005. године.

Доцент на предмету „Спортска гимнастика – мушка спортска гимнастика“
o



од 2003. до 2005. године - Факултет драмских уметности у Београду.

Асистент на предмету Спортска гимнастика – мушка спортска гимнастика,
o



од 2000. до 2003. године - Техничка школа „Никола Тесла“ из Костолца.

Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу – од 2011. године.

Редовни професор на предмету „Спортска гимнастика“,
o

Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу – од 2016. године.

o

Поред предмета „Спортска гимнастика“ ангажован је на следећим изборним
предметима: „Акробатика на еластичном столу“ (основне струковне студије), „Повер
лифтинг“ и „Спортови снаге“ (основне академске, основне струковне студије и
основне струковне студије учење на даљину), „Развојна гимнастика“ (основне
академске, основне струковне студије и основне струковне студије учење на даљину),
Основи информатике и спортске статистика (основне струковне студије и основне
струковне студије учење на даљину), „Стручно педагошки рад у спорту“ (мастер
академске студије и мастер академске студије учење на даљину) и „Вежбање за
младе“ (мастер академске студије, физичко васпитање, физичка активност и здравље).

o

Учествује у реализацији практичне наставе на предмету Скијање, као и у реализацији
пријемног испита на полигону опште моторике.

Ангажован као професор на предмету „Спортска гимнастика“ на Универзитету Сингидунум,
Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, од 2018. године.

УЧЕШЋЕ У УПРАВЉАЧКИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИМА


Селектор јуниорске репрезентације МСГ ГСС од 2001. године;



Селектор сениорске репрезентације Србије у мушкој спортској гимнастици од 2005. до
данас;
o Као тренер и селектор репрезентације у периоду од 2001. године до данас, учествује
на Европским олимпијским играма у Баку (Азербејџан) 2015. године, четири светска
првенства, две универзијаде, преко десет светских купова, десет европских
првенстава, три балканијаде и велики број осталих међународних такмичења.
Најбољи резултати такмичара у мушкој спортској гимнастици, чији је тренер су:
 Квалификације и учешће на првим Европским олимпијским играма у Баку
(Азербејџан), 2015. године.

 Пласман у финале вишебоја и 22. место у финалу вишебоја на универзијади у
Београду 2009. године (Милош Пауновић);
 Пласман у финале вишебоја и 20. место у финалу вишебоја на јуниорском
европском првенству у Монтпељеу (Француска), 2012. године (Илић Гаврило);
 Прво место на вратилу на турниру балтичких земаља и земаља бившег СССР-а, у
Пензи (Русија), 2012. године (Илић Гаврило);
 Финале светског купа на круговима (Пауновић – 2016) и прескок (Антић – 2006);
 Вежбачи чији је био тренер (Марко Вељковић, Милан Митровић, Аца Антић,
Жарко Атанасовски, Душан Поповић, Божидар Маровић, Стефан Илић, Данило
Ђорђевић, Гаврило Илић) и чији је тренер (Милош Пауновић, Душан Ђорђевић и
Петар Величковић) су репрезентативци Србије, вишеструки освајачи медаља на
међународним турнирима. Од 2001. године поменути гимнастичари су
вишеструки освајачи медаља у сениорској и јуниорској конкуренцији на
државним првенствима, како у вишебоју, тако и по справама.


Национални судија у МСГ од 1997. године



Међународни „Бревет“ судија треће категорије од 2006. године, а друге категорије од
2009. до данас.
o

Као међународни судија учествује на више светских и европских првенстава, три
ЕYOF-а, медитеранским играма, четири универзијаде и више светских купова.



Предавач на семинарима подржаним од стране УЕГ и ФИГ – 2007. године у Новом Саду,
2013. и 2015. године у Македонији (Охрид и Дојран);



Члан Стручног одбора МСГ ГСС од 2005. године;



Потпредседник Стручног одбора МСГ ГСС од 2016. године;



Члан Управног одбора ГСС од 2015. године;



Председник Спортског савеза Ниша од 2015. до 2017. године;



Члан комисије за спорт града Ниша од 2016. године;



Члан Савета Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу од 2012.
године;



Члан Етичког комитета Универзитета у Нишу од 2016. године;



Шеф Катедре за индивидуалне спортове ФСФВ у Нишу од 2016. године;



Шеф стручног штаба МСГ Гимнастичког клуба Ниш од 2006. године.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА




Од стране Гимнастичког савеза Србије, за постигнуте тренерске резултате добија
o

награду „Тренер најбољих гимнастичара Србије“ 2006., 2007., 2009., 2010. и
2011. године и

o

награду „Тренер најбољих младих гимнастичара Србије“ 2001., 2002., 2003.
2004., 2005., 2007., 2008., 2010. и 2011., 2012., 2013. и 2014. године.

Клуб у коме ради као аматерски тренер (ГК Ниш) је на основу постигнутих резултата
гимнастичара које тренира у сталној номинацији за најбољи колектив града Ниша, а за

2012. годину је проглашен за најбољи колектив године од стране удружења спортских
новинара града Ниша.


Студент генерације – 1995. године.

