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Звање Предавач 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним 

радним временом и од када 

Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача Пирот, 2010. 

Ужа научна односно уметничка област Ликовно образовање 

Академска каријера 

 Година  Институција  Област  

Избор у звање 2010. Висока школа струковних 

студија за образовање 

васпитача Пирот 

 

Докторат    

Специјализација    

Магистратура 2006. Факултет примењених 

уметности Београд 

зидно сликарство 

Диплома 2003. Факултет примењених 

уметности Београд 

зидно сликарство 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета Назив студијског програма, 

врста студија 

Часова 

акт. нас  

1. Ликовно стваралачко изражавање 1 oсновне струковне студије 1+1 

2. Ликовно стваралачко изражавање 2 oсновне струковне студије 1+1 

3. Методика ликовног васпитања 2 основне струковне студије 0+1 

4. Ликовне радионице за децу са сметњама у 

развоју 

специјалистичке струковне 

студије 

0+2 

5. Психологија стваралаштва специјалистичке струковне 

студије 

0+1 

6. Васпитање за креативност специјалистичке струковне 

студије 

0+1 

7. Координасање васпитно-образовним 

радом 1 

специјалистичке струковне 

студије 

0+1 

8. Координасање васпитно-образовним 

радом 2 

специјалистичке струковне 

студије 

0+1 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. Слике и мозаици,Галерија “Арт 55“, Ниш,  јун 2014. М 93 

 

2. Мозаик „Св. Врачи“, црква Св. Врачи, Општа болница  

„Др Алекса Савић“, Прокупље, јун 2012. М 93 

3.изложбе нац. знач. 

са рец. и каталогом 

V бијенале мозаика, Галерија СКЦ, Нови Београд, 2012. 

4.жириране групне 

изложбе регионалног 

значаја са рецензијом 

и каталогом 

2011: 

▪ 8-мартовска изложба уметница, Галерија Арт 55, Ниш 

▪ Пејзаж у српском сликарству, Културни центар Алексинац; Галерија Божа 

Илић, Прокупље; Нишки културни центар, Галерија Мија Станимировић, Ниш 

▪ нишки цртеж, Галерија савремене ликовне уметности ― Галерија Србија, 

Ниш 

2012: 

▪ ликовни уметници Ниша чанови УЛУС-а, Галерија савремене ликовне 

уметности ― Галерија Србија, Ниш 

▪ изложба икона колоније Св. Архангели, поводом градске славе Св. Прокопија, 

Галерија Божа Илић, Прокупље 

▪ нишки цртеж, Галерија савремене ликовне уметности , Ниш 

2013: 

▪ нишки цртеж, Галерија Методиј Мета Петров, Димитровград 

▪ ликовни уметници југоисточне србије чанови УЛУПУДС-а, Галерија 

савремене ликовне уметности, Ниш 

2014: 

▪ ликовни уметници Ниша,  Галерија савремене ликовне уметности ― Галерија 

Србија, Ниш 

▪ Уметност солидарност, добротворна аукција уметничких дела за помоћ 

../Силабуси,%202016/55.%20Ликовно%20стваралачко%20изражавање%201.doc
../Силабуси,%202016/65.%20Ликовно%20стваралачко%20изражавање%202.doc
../Силабуси,%202016/50.%20Методика%20ликовног%20васпитања%202.doc
../004%20СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ%20СТРУКОВНЕ%20СТДУДИЈЕ/Силабуси%20специјалистичке/12Likovne-radionice-za-decu-sa-smetnjama-u-razvoju.doc
../004%20СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ%20СТРУКОВНЕ%20СТДУДИЈЕ/Силабуси%20специјалистичке/12Likovne-radionice-za-decu-sa-smetnjama-u-razvoju.doc
../004%20СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ%20СТРУКОВНЕ%20СТДУДИЈЕ/Силабуси%20специјалистичке/15.Psihologija%20stvaralastva.doc
../004%20СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ%20СТРУКОВНЕ%20СТДУДИЈЕ/Силабуси%20специјалистичке/18.Vaspitanje%20za%20kreativnost.doc
../004%20СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ%20СТРУКОВНЕ%20СТДУДИЈЕ/Силабуси%20специјалистичке/05.%20Koordinisanje%20VOR%201.doc
../004%20СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ%20СТРУКОВНЕ%20СТДУДИЈЕ/Силабуси%20специјалистичке/05.%20Koordinisanje%20VOR%201.doc
../004%20СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ%20СТРУКОВНЕ%20СТДУДИЈЕ/Силабуси%20специјалистичке/06.Koordinisanje%20VOR%202.doc
../004%20СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ%20СТРУКОВНЕ%20СТДУДИЈЕ/Силабуси%20специјалистичке/06.Koordinisanje%20VOR%202.doc


поплављеним подручјима,  Галерија савремене ликовне уметности ― Галерија 

Србија, Ниш 

2015: 

Споменар – изложба мале сликарске форме, мали радови из споменара колоније 

Широка стаза,  Галерија СКЦ, Нови Београд 

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: сертификат о знању енглеског језика, British Council, Београд 
 


