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Наставник историје 

Рођен је на Дан планете земље, 22. априла 1990. године, па се вероватно одатле 

јавља жеља за заштитом и очувањем животне средине. Завршио је основне и мастер 

студије историје на Филозофском факултету у Београду. Живи у Александровцу 

Жупском, граду који је познат по вину, па отуда и име српска Прованса за овај град. 

Воли да проучава локалну историју и има неколико објављених чланака о свом крају. 

Сваког дана се труди да буде бољи него што је био претходног, а главна 

мотивација му је син Коста. Пред Костино рођење престао је да пуши и то је била 

њихова прва заједничка победа. 

Ради у основним школама у Александровцу и веома воли свој посао. Труди се да 

укаже на значај историје, културе и традиције, јер је историја наука која повезује 

прошлост и садашњост како се одређене грешке не би понављале и како би сви могли 

да дочекају лепшу будућност. Поред тога, познат је и као сладолеџија, иако је из 

винског краја. Са својом породицом је покренуо породични бизнис прављења 

сладоледа на точење и прича се да је то најбољи сладолед у Расинском округу, а и 

шире, јер се тиме баве и у Београду. 

У онлајн школи „Сава” почиње са радом захваљујући позиву пријатеља Саве, 

такође историчара. Прво се заинтересовао због саме идеје онлајн школе за децу из 

српске дијаспоре, а онда и због изванредних наставника од којих сваког дана може да 

се научи нешто ново. Коначно, највеће одушевљење изазвали су ђаци јер су му они 

дали ветар у леђа да и ту буде бољи него што јесте. Кроз игру, причу, квизове, стално 

уче нешто ново и тако се упознају са српском историјом, културом и традицијом. 

Говори енглески и служи се француским језиком. Нова жеља је да научи и 

немачки језик. Ужива у кувању и, када има времена, увек чита неки нови рецепт како 

би спремио ново јело. Поред тога, воли да чита књиге, гледа филмове и спорт. Каже 

да му је најдражи спортиста Новак Ђоковић, кога сматра једним од највећих српских 

амбасадора свих времена. 


