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Рођена је 1942.г. Дипломирала, магистрирала и докторирала на Правном факултету 

Универзитета у Нишу. 
 
Универзитетску каријеру започела 1966.г. Предавала је Грађанско процесно право, 
Арбитражно право, Стечајно право, Породично право и Судско право и држала предавања 
на различитим специјалистичким курсевима на последипломским студијама у земљи и 

иностранству. У току универзитетске каријере била је ментор приликом израде великог 
броја магистарских теза и докторских дисертација и председник комисије и члан комисија 
за одбрану магистарских и докторских дисертација у земљи и иностранству. Била je 



гостујући је професор на Правном факултету Универзитета у Љубљани (Република 
Словенија), на Правном факултету „Јустинијан Први“ у Скопљу (Република Македонија) 
и на Правном факултету Универзитета у Бања Луци (Република Српска – БиХ).  

 
У току професионалне каријере била је адвокатски приправник, судија, председник и 
судија Суда части Привредне коморе у Нишу, арбитар Сталног избраног суда Привредне 
коморе Србије, арбитар СТА Привредне коморе Југославије, арбитар Привредне коморе 

Републике Црне Горе, арбитар Привредне коморе Републике Македоније.  
 
Аутор је многих уџбеника, монографија, коментара закона, расправа и стручних радова.  
Учествовала је на многим научним конференцијама и другим научним скуповима у земљи 

и иностранству као уредник, референт и рецензент. Рецензирала је велики број 
публикација и научних и стручних радова и уредила велики број тематских зборника са 
научних и стручних скупова. Била је уредник низа научних публикација и члан редакција 
и издавачких савета научних и стручних часописа. Руководила је пројектима и била 

истраживач на разним пројектима из области правних и друштвених наука.  
 
Као члан Одбора за друштвене науке Министарства науке била је рецензент низа 
пројеката из области друштвених наука, као и учесник у раду на припреми статешких 

докумената Министарства. 
 
Учествовала је у раду експертских радних група за припрему многих  законских текстова, 
као члан и председник радне групе. 

 
Била је продекан за наставу Правног факултета, шеф Катедре за грађанскоправне науке, 
директор Института за правна и друштвена истраживања Правног факултета у Нишу. 
Поред тога, била је проректор Универзитета у Нишу и проректор Слобомир Универзитета 

у Бијељини (Република Српска) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


