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Curriculum Vitae

Rođen sam 5. siječnja 1992. godine u Sinju, gdje sam završio Osnovnu školu Ivana Lovrića. U rujnu
2006. godine upisao sam srednju strukovnu školu Bana Josipa Jelačića te u 4 naredne godine učio
vještine planiranja, upravljanja projektima, analize poslovanja te stekao zvanje ekonomista. Po
završetku srednje škole 2010. godine upisujem Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu,
Odsjek za geologiju. Trenutno sam student druge godine diplomskog studija geologije, smjer
Geologija zaštita okoliša.
Još u vrijeme srednjoškolskog obrazovanja, aktivno sam predstavljao društvo s ciljem unapređenja
kvalitete nastave i organizacije raznih projekata. Na fakultetu nastavljam s društvenim aktivnostima
te sudjelujem u radu nekoliko studentskih udruga. Član sam predsjedništva udruge Studenti Cetinske
krajine koja organizira različite kulturne i zabavne manifestacije. Također, od 2014. sam studentski
predstavnik i član upravnog odbora Kluba Sinjana u Zagrebu. Radom u te dvije organizacije
doprinosim kulturnom i gospodarskom razvitku kraja iz kojeg potječem. Godine 2013. postajem član
Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i predstavnik sastavnice u Sveučilišnom
zboru. Ujedno sam član Senata Sveučilišta u Zagrebu, Vijeća prirodoslovnog područja, kao i član
predsjedništva u mandatu Mate Damića. U Studentskom zboru PMF-a u prvom mandatu smo
osmislili i uspješno proveli Primatijadu, prvu znanstveno-sportsku manifestaciju za studente
prirodoslovnih i matematičkih struka u Hrvatskoj. U suradnji sa studentskim zborovima ekonomskog
i medicinskog fakulteta, na našu inicijativu organizirana je Sveučilišna brucošijada u studentskom
centru, na kojoj se okupilo više od 3000 brucoša i studenata. U akademskoj godini 2014/2015 sam
vršio funkciju predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu te za vrijeme mog mandata,
zajedno s članovima predsjedništa i s potporom skupštine Studentskog zbora, započeli smo neke od
korjenitih promjena u studentskom predstavništvu kao što su izmjene zakona o studentskom zboru i
drugim oblicima studentskog predstavljanja, promjene u sveučilišnom sportu, pravilniku o prehrani,
pravilniku o smještaju, pravilniku o studentskim stipendijama, međunarodnoj suradnji i radu
Hrvatskog studentskog zbora gdje sam obnašao funkciju zamjenika predsjednika Hrvatskog
studentskog zbora Dinka Franotovića, a kasnije Aleksandra Šušnjara. Također sam član Nacionalnog
povjerenstva za kontrolu kvalitete studentske prehrane pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
sporta, Rektorskog kolegija u širem sastavu Sveučilišta u Zagrebu, Žalbene komisije prilikom
Natječaja za studentski smještaj te još nekoliko povjerenstava i odbora.
Aktivno se služim engleskim i talijanskim jezikom.
Još od 7. godine aktivno igram nogomet te sam sudjelovao raznim međunarodnim i domaćim
natjecanjima s kojih sam se i nekoliko puta vratio kako s timskim tako i s pojedinačnim nagradama.
Tijekom višegodišnjeg bavljenja sportom stekao sam navike rada u timu i za tim, razvio kompetitivni

duh i spoznao važnost fair playa. Kroz svoj rad u Studentskom zboru i raznim studentskim udrugama
razvio sam organizacijske vještine i sposobnost planiranja, sposobnost uspješne komunikacije i
prezentacije te sposobnost prioritiziranja zadataka.

