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Висока технолошко уметничка струковна 
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Дизајн текстилних 
производа 

Докторат       
Специјализација       
Магистратура       

Диплома 
01. 06.1994. 

Факултет примењених уметности и дизајна 
Београд Дизајнер текстила 

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 

Р.б. назив предмета врста студија 
1 Дизајн текстила I основне струковне студије 

2 Дизајн текстила II основне струковне студије 

3 Дизајн амбијенталног текстила основне струковне студије 

4 Модни трендови у дизајну текстила основне струковне студије 

5 Уникатно осликавање материјала основне струковне студије 

   6 Дигитални дизајн одевних тканина Мастер струковне студије 

  7 Дигитални дизајн плетенине Мастер струковне студије 

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10) 

1. Члан струковног удружења дизајнера у области моде и текстила "ГТЗ" 

2. Мајски салон академских ликовних стваралаца - Лесковац 1995,1996,1998,2007 

3. Октобарски ликовни салон "Арт салон 2007" - Лесковац 

4. "Српски пејзаж", Бијанале малог формата 2010. Центар за културу Алексинац 

5. Професор-ментор за компјутерски вез на пројекту,, Дизајн центар,,који  финансира EU 2006 

6. 
Професор-ментор на пројекту ,,Нова решења у старим занатима,,.Подржали EU  и влада 
Швајцарске.Преко програма европског партнерства с општинама. Лебане 2012. 

7. Професор-ментор на пројекту ,,Културно наслеђе поново IN у Лесковцу,, Лесковац 2014 

8. 
Галерија савремене ликовне уметности Ниш 2013,УЛУПУДС  Нишки регион,Декоративни пано-техника 
сито штампе 130х80 

9. 

Октобарски ликовни салон, Лесковачки културни центар, Лесковац 2013. ,,Сазревање,,триптих 140х60 
Октобарски ликовни салон, Лесковачки културни центар, Лесковац 2015. ,,Геометријска 
композиција,,техника сито штампе 
Октобарски ликовни салон, Лесковачки културни центар, Лесковац 2017 ,Комбинована техника -сериграфија. 

10. 
Галерија савремене ликовне уметности Ниш,УЛУПУДС,Нишки регион Комбинована техника-
сериграфија.2017 

11. 
Октобарски ликовни салон, Лесковачки културни центар, Лесковац 2019.Композиција,сликана свила 
80х30 цм 

12. 
Самостална изложба радова сликане свиле и ситоштампе,, SILK+PRINTING,, Градска галерија Народног 
музеја.Лесковац 2020. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 
Укупан број цитата  

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи  Међународни 
Усавршавања  

Други подаци које сматрате релевантним 


