
 

 

 
     БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

 
1. Име и презиме: 
Ина Јадрански 

 
2. Звање: Доцент 

 
3. Датум и место рођења, адреса:  

 07.07.1966 , Обидемља 
 Солигорск,  Белорусија 

 
4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: 
доцент, област Дизајн костима, Факултет за уметност и дизајн 
Мегатренд универзитет у Београду, запослена на Факултету за уметност 
и дизајн Мегатренд универзитет у Београду. 

 
5. Година уписа и завршетка основних студија: 

         1988.- Уписала Московску текстилну академију „А. Н. Косигин“ 
         1994.- Дипломирала на Московској текстилној академији „А. Н. Косигин“ 
 

6. Студијска група, факултет, универзитет и успех на основним студијама: 
Добила звање дипломираног креатора технолога на смеру „Уметничко 
пројектовање производа текстилне и лаке индустрије“ Московске 
државне текстилне академије „А. Н. Косигин“ са орденом црвеног 
одликовања рада. 

 
7. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских 
студија: 
1992-1994 г.  

 
8. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, 
односно магистарским студијама:  
1994 г. Одбранила рад на тему Разрада колекције женске одеће од 
плетенина у избору Косинског П. Т. О. са оценом одличан. 

 
9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

          Разрада колекције женске одеће од плетенина у избору Косинског П. Т.О. 
 

 
 

 
 
 
 

 
10. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 
Москва 1988-1994 
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1991 ушла у избор 10 најбољих модела на "Nina Ricci" конкурсу за 
студенте у Москви. 
. 
1993 I место за нучни рад "Методе пројектовања нових структура 
трикотаже" на Конференцији студената текстилне индустрије Русије у 
Москви. 
 
1994 дипломски рад - колекција од 8 костима, фабрика трикотаже 
"Косино" у Москви. 
 
1994 - 1998 власник ауторског атељеа у Москви 
 
 

 
11. Знање језика: 

  Руски, Белоруски,Украински, Немачки, Италијански 
 

 
 
       КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 
2006-2012 – предавач италијанске школе моде Аccademia del Lusso у 
Београду, предмети: модни дизајн, модна илустрација 
2006-2011 – води курс stillisto di moda , институт за дизајн Callegari у 
Београду, предмети: историја моде, увод у текстил, основе дизајна 
костима, модна илустрација. 
2007-2010 – сарадник швајцарске фирме Bernina за обуку шивења на 
софтвер машинама  у својству  директор центра креативног шивења 
„Vihor trade“ 
2007 – сарадник у настави на Факултету за уметност и дизајн у Београду у 
оквиру предмета савремено одевање I и II 
Од 2008 – доцент на Факултету за уметност и дизајн у Београду, на отсеку 
текстил и одевањје предмет конструкција и моделирање I, II, III, IV, V и VI 

 
    ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 
Од 2013 – члан УЛУПУДС-а   
 

      НАСТАВНИ РАД: 
 

a) Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника): 
 
     2007-2008 сарадник у настави, на Факултету за уметност и дизајн у 
Београду, у оквиру предмета савремено одевање  
     2008-2013 доцент, на Факултету за уметност и дизајн у Београду, предмет 
конструкција и моделирање одеће 
 
     б)  Садашњи наставни рад (за избор у виша наставна звања – ванредни   
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           професор и редовни професор) 
2008-2013 доцент, на Факултету за уметност и дизајн у Београду 

 
      Предмети: конструкција и моделирање одеће I,II друга година 
                      конструкција и моделирање одеће III,IV трећа година 

         конструкција и моделирање одеће V,VI четврта година 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
    СТРУЧНИ РАД 

 
2001 аутор изложбе савременог костима у галерији "Геца-Кон" у 
Београду,колекција од 10 корсета на тему "Војвођански вез". 
 
2005 аутор колекције уникатног накита од свиле и полудрагог камења 
"Царевна" у културном центру Руски Дом у Београду. 
 
2007 Колекција сценских костима за плесни ансамбл "шпанац". 
 
2010 реконструкција и израда историјских костима 40-тих година за филм 
„Како су ме украли Немци“ редитељ Миша Радивојевић, у продукцији 
Testament films 
 
 
2013 колективна изложба “5. изложба секције Текстил и савремено одевање 
УЛУПУДС-а“, Конак кнегинје Љубице 9.5 - 21.5.2013 
Одевни предмети из колекције јесен-зима  
2013,хаљина,ролка,сукња,пончо,болеро.комбинација материјала: трикотажа и 
кожа. 
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2013 колективна изложба „Експериментом до...“ изложба секције Текстил и 
савремено одевање УЛУПУДС-а 1.- 12.7.2013,у просторијама удружења, 
хаљина инспирисана Јапаном 
 
2013 модна ревија чланова секције Текстил и савермено одевање на свечаном 
затварању ретроспективне изложбе „60 година УЛУПУДС-а“.  
http://www.youtube.com/watch?v=VbeUXa0B0yU 

 
      2010 - 2013  сарадник у изради колекција за бренд Slavna ,Франкфурт као       
конструктор технолог   
 http://www.slavna.net/fashion/collections.html 
 

             2011 ментор студентске дипломске ревије студената Аccademia del Lusso у      
Београду  

http://www.accademiadellusso.rs/lavori-studenti-scuola-
design.asp?iframe=true&width=99%&height=99%   
 
      2011 конструктор технолог за бренд Jelena Stefanovic Београд,  
http://www.jelenastefanovic.com/index.php/collections/fallwinter-1112.html 
 
      2012 ментор дипломске ревије студента Аccademia del Lusso, Биљане 
Типсаревић  

        http://biljanatipsarevic.com/rev_a-w2012_en.php 
        
       2011-2013 израда костима за ансамбл савременог плеса Guy&Roni,    Амстердам   

http://www.clubguyandroni.nl/ 
 http://www.slavna.net/fashion/gallery.php?gallery=28&page=4 
 

 
 


