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Година рођења 1966 

Назив последње завршене школе Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

Стечено стручно/научно/ /академско 

звање 
Дипломирани инжењер архитектуре 

Објављени радови  
 

Радна биографија 

Образовање 

1992.год. Дипломирала сам на Архитектонском факултету 

у Београду, смер: пројектантски 

1998. год. положила сам стручни испит 

2003. год. стекла сам лиценцу за пројектовање 

2009.године положила сам државни стручни испит за рад 

у органима   државне управе 

Радно искуство 

Од 1.августа 2016 радим у Покрајинском Секретаријату за 

спорт и омладину АП Војоводине,  - помоћник секретара 

за управљање инфраструктурним пројектима. 

 

Од априла  до јула 2016  -   Секретаријат  за комуналне и 

стамбене послове Градске управе Града Београда,  

- припрема пројекта рестаурације фасада које се 



налазе у оквиру просторне културно историјске 

целине „Косанчићев венац“ која је утврђена за 

културно добро. 

 

Од 15. септембра 2008. до марта 2016. године - 

Министарство омладине и спорта,  помоћник министра,  

у Сектору за управљање пројектима. 

Руковођење сектором који обављао послове у области 

изградње спортске инфраструктуре од значаја за 

Републику Србију и који је у свом саставу имао две 

унутрашње јединице: одељење за припрему, планирање, 

реализацију и контролу пројеката и групу за правне и 

аналитичке  послове. 

Руковођење и контрола процеса: припреме јавних 

позива за конкурисање јединица локалне самоуправе за 

пројекте из области спортске инфраструктуре, припреме 

за рад комисија за избор пројеката, припрему и 

спровођење поступака јавних набавки грађевинских 

радова за изабране пројекте, праћење физичке и 

финансијске реализације пројеката – у просеку око 50 

пројеката годишње. Током спровођења ових процеса, 

посебна пажња посвећивана је анализи процеса рада, 

детектовању ризика као и предузимању мера за 

унапређење рада. 

Значајнији реализовани пројекти из овог периода рада 

су:  адаптација Дома спортова у Кошутњаку, 78 мини пич 

– терена за младе, тренинг центар за веслаче на 

Сребрном језеру,  Кућа фудбала у Старој Пазови, 

завршетак отвореног базена у спортском центру „СПЕНС“ 

у Новом Саду (након 27 година од почетка изградње) и 

капитални пројекат изградње атлетске дворане у 

Београду. 

 У периоду седмоипогодишњег мандата реализовано је 

преко 500 пројекта из области спортске инфраструктуре у 

вредности од преко 3 милијарде динара. 

Након двогодишњег залагања, припреме пројкта и 

представљања Сектора Канцеларији за европске 

интеграције и Делегацији Европске Уније у Србији,  

обезбеђено је 3 милиона еура ванбуџетских средстава  - 

из ИПА фондова, за унапређење спортске 

инфраструктуре у Србији.  

Поред пројеката реконструкције и изградње спортске 

инфраструктуре, у делокругу рада вршена је 

координација и пословима на формирању и 

употпуњавању базе података о спортским објектима – 

матичне евиденције спортских објеката, изради 

подзаконских аката, категоризацији спортских објеката 

(прва у Србији и региону) и др. 



Похађала сам  семинаре Службе за управљање 

кадровима за руководиоце у државној управи. 

У периоду у коме сам руководила Сектором, обављене су 

две контроле пословања Министарства омладине и 

спорта од стране Државне ревизорске институције. 

Извештајима ове институције, рад сектора оцењен је 

позитивно.  

 

Од новембра 2007. године до септембра 2008.год. 

Управа Града Београда, као помоћник градског секретара 

за урбанизам и грађевинске послове.  

Руковођење  новоформираним Сектором за јавне објекте 

од општег интереса у чијем је делокругу рада поступање 

по захтевима јавних предузећа, државних органа, 

организација и установа, који се односе на јавне објекте 

од општег интереса. За потребе наведених подносиоца 

захтева, сектор је обављао следеће процедуралне кораке 

у складу са Законом о планирању и изградњи:  

Издавање увида у планове, издавање Извода из 

урбанистичких планова, односно Актова о урбанистичким 

условима, издавање Потврда о усклађености идејног 

пројекта са Изводом или Актом, издавање Одобрења за 

изградњу, издавање Потврда о пријави радова и пријему 

документације, издавање Употребних дозвола, издавање 

преписа документа за објекте из јавног сектора и др (за 

пројекте Реконструкције народне библиотеке, Музеја 

савремене уметности, Народног музеја, Факултета 

политичких наука, Реконструкције фасада у оквиру 

пројекта „Поправимо заједно“, изградње 

инфраструктурних траса за сва јавна комунална 

предузећа Града Београда – ( ЕДБ, ЈП Београдски 

водовод и канализација, Београдске електране), за 

мобилне оператере (Теленор, Телеком и ВИП),  за 

изградњу Моста на Ади и др. 

Успостављен  рад Сектора у новој организационој шеми 

рада Секретаријата Београдске градске управе и 

спровођене су активности са циљем успостављања бржег 

протока и ефикасније обраде захтева за објекте од 

општег интереса и јавног значаја. 

 

Од августа 2005. год. до новембра  2007. године  - 

Градски завод за вештачење у Београду, као вештак 

саветник, на следећим пословима: 

 - Судска вештачења из области 

грађевинарства; 

 - Процена вредности непокретности у 

поступку судских извршења и за потребе 

експропријације (била сам председник 



Комисије за обезбеђење доказа и процену 

вредности непокретности у зони изградње 

обилазнице око Београда, на потезу 

тунела кроз Стражевицу -   улазни и 

излазни портал, и др.) 

 - Технички прегледи објеката у поступку 

прибављања употребних дозвола. Као 

председник комисије учествовала сам у 

техничком прегледу Робне куће  „Зара“  у 

Београду,  два стамбена објекта у 

Лазаревцу око 3.000 м2 и више мањих 

објеката широм територије Београда и 

његове околине и др.) 

 - Ревизија пројектне документације; 

 -Вршење стручног надзора у поступку 

извођења грађевинских радова. ( 

Адаптација спортског центра  Ташмајдан  

за потребе одржавања Европског 

првенства у ватерполу одржаног у 

Београду у септембру 2006, адаптација 

простора Радија Студија Б у палати 

„Београђанка“ и др.). 

 

 

Од јула 2004. до јула 2005. год. - специјални саветник 

републичког комесара за избеглице у Комесаријату за 

избеглице Републике Србије, а  у уговорном односу са 

Данским саветом за избеглице. 

Организација Националне конференције о избеглицама, 

одржане 15. октобра  2004. у згради Скупштине државне 

заједнице СЦГ, (KИРС, ДСИ и  UNHCR ) 

Координација припреме предлога кредитног програма за 

стамбено збрињавање избеглица са Развојном банком 

Савета Европе ( CEB ) за Владу РС, праћење даље 

реализације овог програма кроз седнице Комисије 

(радног тела Владе  РС) као и израде Студије 

изводљивости. 

Координација  SIRP  програма са  UN  HABITAT-ом и 

Министарством за капиталне инвестиције, програм 

стамбене изградње у 7 општина у Србији. 

Вођење грађевинске службе Комесаријата,  праћење 

реализације започетих  LSP  пројеката широм Србије, 

финансираних од UNHCRа и Швајцарске дирекције за 

развој , координација програма Европске агенције за 

реконструкцију  „Помоћ националној стратегији 

затварања колективних центара“  за 2004/2005, 

припрема програма исте агенције за 2005/2006 годину, 

решавања проблема везаних за постојећи стамбени фонд 



Комесаријата, прибављеног из буџета РС. 

 

У 2003. год.  -  пројектни биро ПЦ Арт из Београда као 

руководилац тима, аутор и одговорни пројектант 

идејних, главних и извођачких пројеката за групу од три 

виле на Дедињу у Ботићевој улици у Београду, ( сваки 

објекат од 1000 м2, изградња објеката завршена током 

2005 и 2006. г.) 

 

Од 1998.год. до 2003. год.  -  предузеће  Кубус  као 

технички директор и руководилац пројектног бироа за 

израду пројектне документације у поступку легализације 

бесправно саграђених објеката. 

 

Од 1993.год. до 1997.год.  -  Москва ( Русија ), на 

пословима пројектовања и вођења пројектантског 

надзора на више објеката: 

 

( за предузеће DUMACO  GmbH ): 

 -Адаптација пословног простора индијске 

компаније Spanimpeks, 400м2 , пројекат 

изведен; 

 - Национална Пензиона Банка, 

пројектовање ентеријера и сефовског 

простора, Смољенски булевар, 600м2, 

пројекат изведен; 

 - Израда главног извођачког пројекта за 

Туберкулозну  болницу Но 5 у 

Подмосковљу, у Митишћу, објекат 

изведен 1996.год. 2.400 м2, пројекат 

изведен; 

 

( за  предузеће MAGDON): 

 - Сбербанк , Никуљинска филијала, 3.500 

м2 , учешће у изради пројеката, 

самостално вођење опремања објекта 

намештајем (Dromeas,  Грчка) као и 

алуминијумском браваријом (Muskita,  

Кипар), пројекат изведен; 

 - Ентеријер рекреативног центра са 

базеном Управе Царина Руске Федерације 

, 900 м2, пројекат изведен. 

 

Од  1991.год. до 1993.год.  - предузеће за извођење 

грађевинских радова Енергооптима на радовима 

адаптације стамбених објеката , пројектовању и 

извођењу ентеријера, као и на реконструкцији објеката 

Југопетролове инсталације на Чукарици у Београду. 



 

Такође, изведено ми је преко тридесет пројеката, како 

породичних кућа, тако и ентеријера станова и пословних 

простора у Београду и околини. 

 

 

Додатне квалификације  

Активан возач Б категорије, од 1992.год.; 

Говорим енглески и служим се руским језиком (курс 

енглеског језика „Using English in EU contexts“ у 

организацији Службе за управљање кадровима 

републичких органа ниво Б1 -20015/2016); 

Похађан семинар за руководиоце у државној управи (СУК 

РС). 

Похађан семинар о закону о јавним набавкама. 

Завршен курс  Windows 98 и активно коришћење истог. 

Завршен курс Auto  Cad 2000 и и активно коришћење 

истог. 

 

Познавање страног језика  Енглески Б1, руски почетни ниво 

Брачно стање  удата 

Деца  двоје 

 

 


