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Датум и година рођења: 21.03.1988  
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Образовање: 

 

Завршена основна школа Десанка Максимовић Врбашка са просјечном оцјеном 5,0 те 

додјељеном Вуковом дипломом.  

Завршена средња школа Гимназија у Градишци са просечном оцјеном 4,7. 

Завршен Правни факултет Универзитета у Бањој Луци са просјечном оцјеном 8,9 као један 

од најбољих студената генерације 2009. 

Завршене мастер студије на Правном факултету у Београду (теоријско-правни смјер) са 

просјечном оценом 9,75. 

Тренутно студент докторских студија на Правном факултету у Београду, теоријско-правни 

смјер. 

 

Радно искуство: 

 

Од фебруара 2016 године запослен на Правном факултету у Бањој Луци на мјесту 

асистента-сарадника на Државно-правној катедри предмети Теорија државе и права, 

Правна етика. 

Oд новембра 2019 године изабран у звање вишег асистента-сарадника на Правном 

факултету у Бањој Луци на Државно-правној катедри предмети Теорија државе и права, 

Правна етика. 

Од октобра 2017 године изводим вјежбе на Факултету за безбједност у Бањој Луци на 

предмету Увод у право. 

Од септембра 2016 године обављам функцију предсједника Синдикалне организације 

Правног факултета. 

Од јуна 2017 године обављам функцију члана Статутарне комисије Синдиката 

образовања, науке и културе Републике Српске 
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Познавање језика: 

 

Познајем енглески језик на напредном нивоу који ми омогућује да остварујем 

комуникацију са особама енглеског говорног подручја те да успјешно преводим текстове 

како стручне тако и књижевне. 

Поред енглеског језика служим се успјешно руским и шпанским језиком који говорим и 

разумијем.  

 

Курсеви и семинари:  

 

Учествовао на правничком савјетовању Октобарски правнички дани 2016, 2017, 2018 

године. 

Учествовао на међународном научном скупу „Политичка мисао Махатме Гандија“ са 

рефератом „Грађанска непослушност као вид борбе против неправедних закона у 

мултикултураној заједници“ , Београд септембар 2017 године. 

Учествовао на семинару који је организовао Савез синдиката Републике Српске на тему 

„Улога синдиката“, Теслић новембар 2017 године. 

Учествовао као предавач на клиници „Правда за дијете“ на тему „Улога дјечијег 

правобраниоца у правосудном систему Републике Српске“, Бања Лука фебруар 2018 

године. 

Учествовао на међународном научном скупу „Југословенство као прошлост или могући 

пут ка будућности“ са рефератом „Устав из 1974 године као правни основ за дисолуцију 

Југославије“, Тјентиште септембар 2018 године. 

Аутор изворног научног рада „ Појам нормативне глобализације“ који треба да буде 

објављен у следећем броју научног часописа Српска правна мисао. 

Аутор студије „ Анализа законодавства у погледу правног положаја лица која пријављују 

корупцију“ у склопу пројекта који је изводио Правни факултет Бања Лука. 

Учествовао као полазник „Синдикалне школе 2019“ у организацији Фридрих Еберт 

фондације. 

 

Личне особине: 

 

Посједујем изражену комуникативност и склоност ка тимском раду. Ентузијазам који 

посједујем омогућује ми да све своје задатке обављам са великом посвећеношћу и да 

остварујем одличне резултате. Имам јасно изражену радну етику и самодисциплину. 

 

 



Вештине и способности: 

 

Познавање рада на рачунару у свим релевантним програмима те посједовање возачке 

дозволе Б категорије. 

 

 

Остало: 

 

Поред научних референци успјешно се бавим спортом већ дуги низ година. Имао сам 

запажене резултате као возач бициклистичког клуба БСК Бања Лука гдје сам учествовао 

на низ како домаћих тако и међународних трка. Касније у области планинарења као члан 

планинарског друштва Механизам Котор Варош имам освојене скоро све значајније 

врхове у Европи, зимске и љетне успоне, укључујући и највиши врх Европе (без Русије) 

Мон Блан висок 4810 мнв.  

Мој рад на Правном факултету је наишао на позитиван одјек међу студентима гдје сам већ 

три године за редом међу најбоље оцјењеним сарадницима на Факултету. 


