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Prilikom reguliranja vojne obaveze pohađao je i Školu za pričuvne časnike Hrvatske vojske u
Zagrebu, gdje je stekao zvanje zapovjednika prometnog voda i časnički čin hrvatske vojske poručnika
u pričuvi. Sudjelovao je na II. svjetskim vojnim igrama u Hrvatskoj, kao jedan od zapovjednika sektora
za promet.
Više stupnjeve obrazovanja stjecao je na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,
cestovni smjer gdje je 1998. godine stekao višu stručnu spremu i stručni naziv inženjera prometa, a
2002. godine visoku stručnu spremu i stručni naziv diplomiranog inženjera prometa. Slijedeće je
godine upisao poslijediplomski magistarski znanstveni studij tehničko-tehnoloških sustava u prometu,
a akademski naziv magistra znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (znanstvenog polja
tehnologija prometa i transport, znanstvena grane cestovni i željeznički promet) stekao je 2010.
godine. Na prijedlog dekana Fakulteta prometnih znanosti i Fakultetskog vijeća predložen je za
nastavak akademskog obrazovanja na poslijediplomskom doktorskom studiju, što je prihvatio te
trenutno privodi kraju svoje studijske obveze i piše doktorsku disertaciju naslova „Model
prepoznavanja opasnih dionica na javnim cestama u područjima učestale pojave divljači“.
Ovlašteni je predavač i ispitivač u školi Hrvatskog lovačkog saveza za dva ispitna područja,
gospodarenje lovištem i lovna kinologija.
Znanstveni interes usmjerio je na unapređenje i poboljšanje sustava održavanja javnih cesta u
Ličko-senjskoj županiji, kao i na primjenu novih tehnologija održavanja cesta te rješavanje
problematike naleta vozila na divljač.
Član je Hrvatskog znanstvenog društva za promet i Hrvatske udruge diplomiranih inženjera
Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu „AMAC-FSC“, Matice hrvatske, Hrvatskog
kinološkog saveza i Hrvatskog lovačkog saveza.
Autor i koautor je brojnih članaka, objavljenih u znanstvenim i stručnim časopisima i skupovima.
Kao koautor sudjelovao je u izradi monografije “Lovačko društvo Lika Gospić 1926.-2016.“
Autor je monografije „ 70 godina uspjeha- Lovačko društvo Tetrijeb Pazarište 1947.-2017.“
Zaposlen je u poduzeću za održavanje i građenje cesta Lika ceste d. o. o. iz Gospića.
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