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 Рођен је 06.12.1949. године у Нишу. Основну школу и Гимназију, смер: 
природно-математички, завршио је са одличним успехом, такође у Нишу. 
01.10.1973. године дипломирао је на Архитектонском факултету у Београду. 
13.06.1980. године одбранио је специјалистички рад2 на Архитектонском 
факултету у Београду. 
 13.01.1984. године, такође на Архитектонском факултету у Београду, одбранио 
је магистарски рад . 
 30.06.1989. године докторирао је са темом4 из области колективног становања, 
на Грађевинском факултету у Нишу. 
 Усавршавао се на Архитектонским факултетима у Москви5 и Лењинграду (1973. 
год.), Прагу6 (1987. год.), Љубљани7 (1989. год.) и Софији8 - научна специјализација 
(1997. год.). 
 За остварене резултате, указом Председништва СФРЈ, бр. 10 од 18.02.1987. 
године, добио је Орден рада са сребрним венцем, "за заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значења за напредак земље". 
 Аутор је великог броја урбархитектонских пројеката из области станоградње, 
друштвених и привредних објеката, студија и научних радова саопштених на 
југословенским, српским и међународним скуповима, чланака објављених у дневној 
штампи као и радова из области урбане екологије и визуелних комуникација -
графички дизајн, менторства и сл. Има близу 1300 референци. 
 Објавио је уџбеник „Библиотеке" (1994. год.), монографију „Студентски домови у 
Србији" (1996. год.) и монографију „Развој стамбене јединице код студентских 
домова" (2000. год). 
 Активно ради у друштвеним организацијама у Нишу и Србији. Члан је Савеза 
инжењера и техничара Србије, Савеза архитеката Србије, Удружења 
урбаниста Србије, Удружења ликовних уметника примењених уметности и 
дизајнера Србије -УЛУПУДС9 и Светске асоцијације за екологију "Ecoforum for 
реасе" - Софија. 
 Одлуком Министарства правде Републике Србије, од 19.06.1995. године, уписан 

                                                      
1 ЕНЦИКЛОПЕДИЈА СРПСКОГ НАРОДА, стр. 1232, Завод за уџбенике, Београд, 2008. год. 
• На основу позитивног мишљења Дизајн секције и Уметничког савета, Управни одбор Удружења ликовних уметника, 

примењених уметника и дизајнера Србије - УЛУПУДС, из Београда, на седници од 18.10.2001. године промовисао га је у 
звање-статус: ИСТАКНУТИ УМЕТНИК УЛУПУДС-а. (допис: бр. 64/2 од 07.11.2001. год.). 

• ENCYCLOPEDIA ARCHITECTONICA - ЛЕКСИКОН СРПСКИХ АРХИТЕКАТА XIX i XX ВЕКА; стр. 182, "Грађевинска књига", 
Београд, 1999. год. 

• ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НИША - КУЛТУРА, Центар за научна истраживања САНУ у Нишу, Одсек за српски језик и књижевност и 
Нишки културни центар, ISBN 978-86-7025-484-8. str. 495-496. Ниш, 2011. 

2 "Облици студентског становања". 
3 "Студентско становање". 
4 "Анализа и вредновање стамбених етажа студентских домова у Југославији". 
5 На Архитектонским факултетима у Москви и Лењинграду - СССР, у оквиру студијског боравка, са проф. др Ђорђем 

Злоковићем, дипл. инж. арх. и групом студената архитектуре, из Београда, са изборног предмета Конструктивни системи. 
6 На Катедри за архитектонско стваралаштво, код проф. арх. Јана Седлачека C.Sc, Шефа Катедре, и доц. арх. Арношта 

Навратила C.Sc. 
7 На Катедри за архитектуру - Семинар за друштвене зграде, код шефа Катедре, проф. др Јоже Кожеља, дипл. инж. арх. 
8 На Катедри за пројектовање друштвених зграда - код проф. др Стефана Попова, дипл. инж. арх. и академика Међународне 

уније архитеката. 



је у Регистар сталних судских вештака Републике Србије, а затим и други пут 
06.07.2011. године, именован је за сталног судског вештака за област архитектура, 
ужа специјалност: пројектовање јавних зграда, архитектура и урбанизам. 
 У времену од 01-24.08.1995. године боравио је у Москви - Русија, у 
Пројектантском бироу фирме „Putevi Cyprus Limited" - Office Moscow, ради израде 
пројектантске, архитектонске документације за већи број објеката друштвеног 
карактера. 
 Ради на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу, на 
Катедри за пројектовање јавних зграда, као редовни професор на предметима: 
Пројектовање јавних зграда 1, Пројектовање јавних зграда 2 и Форме у 
архитектури, а на докторским студијама на предметима: Теорија форме, 
Методологија пројектовања у урбанизму и архитектури и Архитектонска 
организација простора јавних зграда. 
 На Факултету уметности у Нишу, ангажован је за предмете: Пројектовање 
облика 1 и 2. На Техничком факултету Универзитета у Косовској Митровици - смер: 
Архитектура, радио је до 2011. године, на предметима: Студио 1, Елементи 
пројектовања, Архитектура данас, О архитектури, Методологија пројектовања и 
Архитектонско цртање. При Факултету заштите на раду, Универзитета у Нишу, на 
последипломским студијама реализовао је наставу из области екологије. 
 На Архитектонско-грађевинском факултету, у Бања Луци, ангажован је на 
предметима: Пројектовање спортских објеката и Теорија форме у архитектури. У 
периоду од 2001-2005. године радио је на Факултету хуманистичких наука у Новом 
Пазару и Нишу, на Одсеку за дизајн и модну креацију - предмет: Теорија простора и 
форме. 
 20.05.2003. године, одлуком Привременог савета Факултета уметности 
Универзитета у Нишу, бр. 417/6-01, изабран је у звање редовног професора за ужу 
уметничку област: стручни предмети графичког дизајна - Пројектовање облика. 
 У периоду 04-16.07.2000., 10-22.07.2001. и 08-20.07.2002. године, радио је као 
предавач и ментор у IX, X и XI међународној летњој школи архитектуре у Охриду и 
Манастиру "Св. Јоаким Осоговски"- Крива Паланка, у Македонији. 
 Одлуком Владе Републике Србије10 именован је за декана Грађевинско-
архитектонског факултета у Нишу. На функцији је био од 07.11.2000-31.01.2003. 
године. 
 Одлуком Наставно-научног већа Универзитета у Нишу, од 09.07.2001. године 
именован је за начелника Одсека за грађевинарство и архитектуру Центра за 
научна истраживања СРПСКЕ АКЕДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ - САНУ и 
Универзитета у Нишу. 
 Члан је Уметничко-стручног већа Универзитета у Нишу, у другом мандату. 

Био је на функцији Председника Комисије за урбанизам града Ниша, од 
09.04.1997. године, а обављао је и низ других функција: председник Управног 
одбора Дирекције за изградњу града Ниша, председник Надзорног одбора Управног 
одбора Завода за урбанизам у Нишу, председник Школског одбора Грађевинске 
школе „Неимар", у Нишу, итд11. 

18.01.2013. године, у Београду, одлуком Већа академика ,изабран је за 
редовног члана СРПСКЕ КРАЉЕВСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУЧНИКА И УМЕТНИКА - 
СКАНУ (http://www.kraljevska-akademija.edu.rs). 

 
9 На основу позитивног мишљења Дизајн секције, Уметничког савета и Управног одбора УЛУПУДС-а, из Београда, 

промовисан је 18.10.2001. године, у звање-статус: истакнути уметник УЛУПУДС-а. (допис: бр. 64/2 од 07.11.2001. год). 
10 Од 20.02.2001. године (Решење бр.119-1007/2000-45 објављено у "Службеном гласнику РС", бр. 14, стр. 52, од 23.02.2001. 

год.) 
11 ПОГЛЕДАТИ ЦД ДИСК СА ДЕТАЉНОМ РАДНОМ БИОГРАФИЈОМ (157 страница А4 формата) 


