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Врсни уметник и педагог рођен је 1950. године у Горичанима код Чачка у радничкој 

породици. Отац је био железничар, а мајка домаћица. Основну школу учио је у Лапову и 

Багрдану, гимназију у Јагодини, а Вишу педагошку школу у Београду.  На Филозофском 

факултету завршио је  Историју уметности. Службовао је у основним, техничким шлолама 

и Гимназији у Свилајнцу. 

Прозу, поезију и критике објављивао је у скоро свим стручним југословенским и српским 

листовима и часописима. Заступљен је у бројним антологијама, зборницима,алманасима, 

заједничким књигама. Превођен је на македонски, словеначки, шведски, француски и 

немачки језик. Учесник је многобројних приредби, фестивала, књижевних вечери, 

телевизијских емисија и програма у земљи и иностранству. Један је од оснивача и учесник 

манифестације „Синђелићеви дани“. Оснивач  је, селектор и учесник ликовне колоније 

„Црквеначка палета“ двадесетиједну годину. Био је руководилац  и оснивач ликовне 

колоније ученика основних и средњих школа у Миљковом манастиру девет година. Имао 

је 32 самосталне изложбе. Организовао је бројне књижевне вечери, промоције књига у 

Свилајнцу и околини .  

Проналазио је младе таленте и преко Књижевне заједнице „Јагодина“ објављивао им 

књиге. Има бројне награде и признања, награда Коста Абрашевић, за необјављену збирку 

песама, прве награде за сликарство и поезију на фестивалу студената и омаладине у 

Књажевцу, прве награде за сликарство и поезију на фестивалу младих стваралаца 

Југославије „Млади мај“ у Зајечару, награду Душан Срезојевић, за најбољу књигу коју 

додељује Књижевни клуб „Ђуро Јакшић из Јагодине,прву награду „Шумадијских 

метафора“ у Младеновцу, прву награду и повељу Карађорђевић за поезију у Београду, 

награде на фестивалу омладине и студената Србије „Мајски сусрети“, Поета примус у 

саставу културолошког пројекта „Јухорско око“ у Параћину, Светосавску повељу 

општине свилајнац, а пре седам година додељена му је награда „Поморавски Орфеј“ за 

најбољу књигу у оквиру манифестације „Српско перо“ и бројне награде на књижевним 

конкурсима и фестивалима широм земље. Објавио је девет књига.  

На свим манифестацијама афирмативно је представљао своју општину. Члан је Удружења 

књижевника Србије и Удружења ликовних уметника Србије. Општина Свилајнац 

предлагала га је 2010. и 2011. године за националну пензију. 

 


