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Рођен сам 31. 07. 1974. године у Параћину. Почетком 2000. године дипломирао сам на 
грађевинском факултету у Нишу а потом сам 2002. године завршио и постдипломске студије у 
Бохуму у Немачкој. Грађевински факултет у Београду ми је нострификовао диплому из Бохума 
и доделио звање магистра наука. 

Почев од 2003. године радио сам у Општинској управи у Параћину. Од фебруара 2005. 
године радио сам као Шеф Одсека за урбанизам а од јуна 2008. године постављен сам за 
Начелника Одељења за урбанизам у Општинској управи у Параћину. Септембра 2012. године 
именован сам за директора Туристичке организације општине Параћин и на том радном месту 
сам до данас. Течно говорим енглески језик и познајем основе немачког језика. Ожењен сам и 
отац двоје деце. 

Шахом се бавим, по разним основама, већ 30 година.  
Као играч имам титулу ФИДЕ мајстора (ФМ) од 2009. године. 
Као тренер, највише путем интернета, радим већ 10 година. У Прагу 2012. године 

положио сам испит за титулу ФИДЕ тренера (ФТ) и исте године ми је ФИДЕ признала ову титулу. 
Као шаховски судија, судио сам велики број турнира а међу најзначајнијима су Европски 

клупски Куп 2011. год. у Рогашкој Слатини у Словенији, где сам судио најјачим шахисткињама 
данашњице, Појединачно првенство Европе, 2012. год. у Пловдиву у Бугарској, где сам имао ту 
част да судим на првих 15 столова, Првенство Европе за младе, 2013. год. у Будви у Црној Гори 
и 2. Гранд Европа ОПЕН, 2013. год. у Златним Пјасцима у Бугарској, који представља један од 
најјачих ОПЕН турнира у Европи. Иначе, након што је ФИДЕ увела обавезу полагања испита за 
титулу ФИДЕ судије, први сам судија из Србије који је тај испит положио (Ријека, Хрватска, 2010. 
год.). ФИДЕ ми је 2012. године признала титулу међународног судије ФИДЕ (ИА). 

Као шаховски организатор, организовао сам велики број шаховских догађаја, а 
најзначајнији је свакако Међународни ОПЕН турнир у Параћину, који се традиционално 
одржава сваког јула и који је постао по свим критеријумима турнир број 1 у Србији. Након 
положеног испита путем интернета ФИДЕ ми је 2013. год. признала титулу међународног 
шаховског организатора (ИО). 

Признавањем титуле ИО постао сам први човек из Србије, а међу само неколико у свету, 
који поседује све 4 титуле ФИДЕ (из области играња, тренерског посла, суђења и организовања 
такмичења).  

Од оснивања Омладинског шаховског клуба "Параћин", децембра 2009. године, обављам 
дужност председника клуба који представља један од најбоље организованих шаховских 
клубова у Србији и који је за свега 4 године постојања постигао велики број такмичарских и 
организационих успеха. Познато је опредељење клуба да се велика пажња посвећује младима 
па су зато и скоро сви најбољи млади играчи из централне Србије чланови нашег клуба (Милан 
Зајић од 2011. год. Стефан Младеновић од 2011. год. Урош Цветановић од 2010. год. и Вук 
Ђорђевић од 2013. год.). ОШК "Параћин" је познат као носилац свих активности који су у 
последњих 4-5 година допринели препознавању Параћина, као шаховског града.  

Члан сам УО ШС Поморавског округа и УО ШС централне Србије од 2010. године. 
Из свега наведеног сматрам да поседујем довољно шаховског знања, искуства, 

енергије и организационих квалитета да у наредном периоду предводим ШСЦС на путу да 
постане модерна, транспарентна и добро организована шаховска организација. 
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