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ОБРАЗОВАЊЕ 

2004. Факултет примењених уметности (одсек за керамику) у 

Београду 

1996. XI гимназија у Београду 

 

РАДНО ИСКУСТВО 

2019-2022 – наставница ликовне културе и изборног предмета ликовна култура  

(одабране теме) у Медицинској школи „Надежда Петровић“ у Земуну 

2008-2022 – сарадник у породичној фирми за дизајн и производњу рекламног 

материјала ЕНТЕР СТУДИО доо 

2005-2019. самостални уметник (члан уметничког удружења УЛУПУДС са статусом  

самосталног уметника) 

2004-2005 – наставница ликовне културе у Класичној гимназији у Београду 

1996-1998 Радила административне послове у Народној банци Србије  

1990-1996 Активно се бавила спортом (веслањем) била првакиња Балкана и освајала 

неколико пута златне медаље на државним првенствима 

 

ЗНАЊА И СПОСОБНОСТИ 

Љубав према педагошком раду, знање историје уметности и токова у савременој 

уметности и дизајну преточено у визуелне презентације и предавања прилагођених 

плану и програму ликовне културе али и професионалним и животним компетенцијама 

ученика школа 21.века. 

 

Рад на рачунару - напредна ИКТ компетенција у следећим програмима: Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft Office. Странице предавања креирам у 

програмима за графички дизајн како би ученицима градиво било презентовано на 

најбољи начин (помоћу пројектора или платформе за учење на даљину). Израда web 

страница помоћу бесплатних алата на интернету.  

 

Емпатија и разумевање за индивидуалне способности и потребе ученика - вођење 

наставе орјентисане ка исходима. 

 

Уредно вођење педагошке документације (годишњих и месечних планова, извештаја 

о раду, праћење индивидуалних постигнућа ученика кроз редовно формативно 

оцењивање у есДневнику, прављење портфолија и друго ). 

 

Увек расположена за учење и разне облике стручних усавршавања. Мотивисана за 

сарадњу са члановима колектива како у реализацији професионалних планова, тако и у 

циљу дружења и неговања добрих међуљудских односа на приредбама, прославама и 

излетима. 
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Залажем се за отворене образовне ресурсе, волим да их креирам и делим, како са 

ученицима тако и са колегама. 

 

Трудим се да допринесем добром визуелном идентитету школе, мотивишући ученике 

да својим креативним радом улепшавају просторије школе и стичу навику да негују 

животно и радно окружење. 

 

Енглески језик, возач (дозвола Б категорије). 

 

УМЕТНИЧКА БИОГРАФИЈА (укратко) 

Жириране изложбе 

2020. XX Бијенале керамике – Конак кнегиње Љубице 

2019. C.A.R. – contemporary art ruhr – сајам уметности у Немачкој 

2019. Platforms project independent art fair – Атина, Грчка 

2019. Вајари и вајарке Србије – Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић” 

2018. Скулптуре које говоре- самостална изложба, Галерија савремене уметности 

Панчево 

2019,2016,2015,2007(пратећа изложба по позиву у Галерији Озон) ,2006 – Мајска 

изложба 

2016,2015,2007,2005- Планета земља Галерија Сингидунум Београд 

2008 - Самостална изложба Мала галерија УЛУПУДС-а Београд 

2008. The 8th International Ceramics Competition MINO, Japan  

2006. XII Тријенале керамике (добитница награде Кокан Ђорђевић)- Музеј примењене  

уметности Београд и Модерна галерија ликовни сусрет Суботица 

2005. Serbian contemporary ceramic- Sydney Australia 2005, Изложба савремене Српске  

керамике у селекцији вишег кустоса Музеја примењене уметности Биљане Вукотић. 

О изложби је објављен чланак у часопису “Art and perception” 

2004. The First Taiwan Ceramics Biennale 2004 Тајван 

2003. The 2nd World Ceramics Biennale2003, Korea , International Competition 

Кореја 

Симпозијуми и уметничке колоније 

2014. Свет керамике симпозијум – Смотра уметности Мермер и звуци Аранђеловац 

2006. Аrtist-in-residence program “International Ceramic Research Center Denmark  

Guldagergaard”, Skaelskor – Данска 

2003. Међународна уметничка колонија Злакуса 

Радови у колекцијама музеја 

Радови „Superheroes“, „ Slave to love“, „ Smart girl“ - Copelouzos Family Art Museum, 

Атина 

Рад “Марс и Венера”- Музеј примењене уметности Београд 

Рад “Shoe” - Powerhouse Museum Аустралија 

 

ХОБИ И ИНТЕРЕСОВАЊА 

Рекреативно бављење спортом (трчањем, пливањем и бициклизмом), провођење 

слободног времена са породицом у природи, уживање у активностима на отвореном, 

посвећеност одгајању и васпитавању две ћерке, путовања, позориште, филм и још 

много тога. 


