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Покрајине Војводине, Медицина данас, 2009, 8, бр. 4-6, 125-130. Цитиране
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Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
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Тренутно учешће на пројектима

Међународни: /

Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним: Учествовао у изради – измени наставног плана и програма из области физичког
васпитања при Министарству просвете Републике Србије (2001); Обављао рад у спорту – инструктор скијања; тренер у
рвању; тренер у кошарци; тренер у рукомету; кондициони тренер у фудбалу; Стални стручни сарадник Стручног одбора
Фудбалског Савеза Југославије (1999); предавач на Наставном центру за школовање кадрова Стручног одбора ФСЈ.

