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ОБРАЗОВАЊЕ: 

Мастер студије:  Универзитет у Новом Саду – Правни факултет, завршене 7. фебруара 2014. године 

(звање: мастер правник); 

Основне студије: Универзитет у Новом Саду – Правни факултет, завршен 12. априла 2011. године 

(звање:  дипломирани правник); 

Средња угоститељко-економска школа Приједор, смер: правни техничар 

 

РАДНО ИСКУСТВО: 

Приправнички стаж одрадила у Управи за заједничке послове покрајинских органа у периоду од  1. 

октобра 2011. године до 1. октобра 2012. године; 

Од 1. октобра 2012. године запослена у Управи за заједничке послове покрајинских органа; 

Од 7. маја 2014. године запослена у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.  

Приликом приправничког стажа у Управи за заједничке послове покрајинских органа обављала сам 

послове у одељењу са спровођење поступака јавних набавки, и стекла искуство у тој области. 

Након формирања сектора за имовину, а касније Управе за имовину Аутономне покрајине 

Војводине, у континуитету, обављала сам имовинскоправне послове, припремала различите врсте 

општих и појединачних правних аката у вези са имовинским питањима, обављала послове 

секретара Комисије за грађевинско земљиште у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, 

била члан комисије за отуђење непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине; 

За в.д. директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине постављена сам 15. октобра 

2019. године. 

 

ДРУГЕ ВЕШТИНЕ: 

Положен возачки испит (Б категорија); 

Знање енглеског језика (стечен сертификат FCE); 

Основно знање за рад на рачунару (Word, Excel, Internet); 

На стручном састанку „Заједно градимо ефикаснији здравствени систем“, 15. априла 2019. године у 

Новом Саду, који је организовало Удружење економиста и правника здравствених установа Србије 

одржала сам предавање на тему:  „Унапређење сарадње између здравствених установа и Управе 

за имовину Аутономне покрајине Војводине“. 

 

ЛИЧНЕ ОСОБИНЕ И ХОБИЈИ: 

Вреднa, комуникативнa, одговорнa и поузданa;    

Брзо и лако усвајам нова знања, способнa сам да радим као део тима; 

Спремнa сам за нове пословне изазове, за континуирано учење и усавршавање; 

Волим да читам, шетам и дружим се. 


