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Osnovnuškoluigimnazijuzavršio u Knjaževcu.Višuhemijskuškoluzavršio u Kruševcu.
Višuposlovnuškolu Megatrend-Beograd završio 1998. godine.
DiplomiraonaFakultetuzamenadzment u Zaječaru 2000. godine, nasmeru "MeĎunarodni
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godineradikaodekanFakultetazamenadžment u Zaječaru.
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На Правнпм факултету Универзитета у Нищу диплпмирала 2006. гпдине са прпсешнпм
пценпм 9,23.
На Факултету за правп, јавну управу и безбеднпст Мегатренд универзитета у Бепграду
пдбранила дпктпрску дисертацију 2014. гпдине са пценпм 10,00.
ПРПФЕСИПНАЛНП ИС КУСТВП
У Јавнпм предузећу „Нищстан“ заппслена пд јуна 2006. гпдине дп јануара 2007. гпдине на
раднпм месту Референт за укоижбу неппкретнпсти.
На Универзитету у Нищу, у Секретаријату Универзитета, у раднпм пднпсу пд јануара 2007.
гпдине дп марта 2009. гпдине на раднпм месту Струшни сарадник за ппслпве
универзитетских центара.
На Факултету защтите на раду у Нищу налази се у раднпм пднпсу пд марта 2009. гпдине дп
данас, најпре кап асистент за ужу пбласт Друщтвенп-хуманистишке науке у защтити радне и
живптне средине, а зваоу дпцент пд децембра 2014. гпдине. Кап асистент и дпцент била
ангажпвана на предметима: Правни пснпви защтите, Спциплпгија и пснпви безбеднпсти,
Одрживи развпј, Защтита на раду и псигураое, Защтита живптне средине и псигураое,
Раднп правп, Лпкални пдрживи развпј, Пплитика защтите живптне средине, Правп защтите
живптне средине, Спциплпгија защтите на раду, Спцијална екплпгија.
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1. Привредни прпјекат„Синергетски ефекти прекпгранишне привредне сарадое Нищкпг
пкруга и регипна Перник,“ у прганизацији Регипналнпг центра за развпј малих и средоих
предузећа и предузетнищтва Нищ, у свпјству Администратпра прпјекта, фебруар 2007. фебруар 2008. гпдине
2. Наушнп-истраживашки прпјекат „Мпнитпринг електрпмагнетних зрашеоа мпбилних
телекпмуникаципних система у живптнпј средини, анализа мплекуларних механизама и
бипмаркера пщтећеоа кпд хрпнишне излпженпсти са развпјем мпдела за прпцену ризика
и метпда за защтиту,“у свпјству шлана истраживашкпг тима, пд2011. гпдине – прпјекат у
тпку,нпсилац прпјеката-Медицински факултет у Нищу
3. Наушнп-истраживашки прпјекат„Превентивни, терапијски и етишки приступ претклинишким
и клинишким истраживаоима гена и мпдулатпра редпкс ћелијске сигнализације у

имунскпм, инфламатрпнпм и прплиферативнпм пдгпвпру ћелије,“у свпјству шлана
истраживашкпг тима, пд 2011. гпдине – прпјекат у тпку, нпсилац прпјеката-Медицински
факултет у Нищу.
Курсеви и семинари
1. “Academicskillscourse”у прганизацији Сектпра за међунарпдну сарадоу Министарства за
науку и технплпщки развпј Републике Србије и Кпнсултативнпг бирпа за међунарпдне
прпјекте, Бепград, мај 2009. гпдине
2. Курс „Ппвреде на раду, збриоаваое, извещтаваое и евидентираое“ у прганизацији
Центра за развпј људских ресурса и меначмент, Бепград, мај 2011. гпдине
3. Семинар „Превенција у спрешаваоу настанка мпбинга“ у прганизацији Института за
ппслпвна истраживаоа – МБА, Бепград, јун 2014. гпдине
СТРАНИ JЕЗИЦИ
- Енглески језик - напредни нивп ппзнаваоа
- Немашки језик - пснпвни нивп ппзнаваоа
РАД НА РАЧУНАРУ
- Курс канцеларијскпг ппслпваоа MS ОfficeXP 2006. гпдине
- Курс за кприщћеое електрпнске правне базе Paragraf Lex v102009. гпдине
ПСТАЛП
Дпбитник Ппвеље Универзитета у Нищу за најбпљег диплпмиранпг студента Правнпг
факултета у Нищу за щкплску 2005/2006. гпдину
ДППРИНПС ШИРПЈ АКАДЕМСКПЈ ЗАЈЕДНИЦИ
-
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Ментпр за израду 13 мастер радпва
Члан кпмисије за пцену и пдбрану 15 мастер радпва
Ментпр за израду 15 диплпмских радпва
Члан кпмисије за пцену и пдбрану 40 диплпмских радпва
Члан прганизаципнпг пдбпра Међунарпдне кпнференције „Safety of Tеchnical Systems in
Living and Working Environment“ у прганизацији Факултета защтите на раду у Нищу 2011.
гпдине
Лице за ппдрщку на Факултету защтите на раду (на пснпву Закпна п спрешаваоу
злпстављаоа на раду, „Службени гласник РС, брпј 36/10), Одлука брпј 01-67/12 пд
18.2.2011. гпдине
Члан Другпстепене дисциплинске кпмисије за студенте Универзитета у Нищу, Одлука брпј
8/36-02-001/12-001 пд 9.5.2012. гпдине
Члан Дисциплинске кпмисије за студенте Факултета защтите на раду, Одлука брпј. 0122/189 пд 23.12.2013. гпдине
Члан Кпмисије за пцену и пдбрану урађене дпктпрске дисертације на Факултету защтите
на раду, Одлука брпј 03-362/7 пд 1.9.2016. гпдине
Члан Кпмисије за израду извещтаја п сампвреднпваоу на Факултета защтите на раду,
Одлука брпј 01-38/136 пд 2.9.2016. гпдине
Члан Кпмисије студијскпг прпграма мас Управљаое защтитпм живптне средине, пдлука
брпј 01-380/140 пд 2.9.2016. гпдине
Лице за преглед дневника струшне праксе студената пснпвних и мастер академских студија
на Факутету защтите на раду, Одлука брпј 1-38/132 пд 1.9.2016. гпдине
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Рецензент радпва за шасппис Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental
Protection, Пптврда брпј 01-37/53 пд 14.9.2016. гпдине
Члан Кпмисије за писаое извещтаја и пријављеним ушесницима на кпнкурсу, Одлука брпј
8/18-01-001/17-045 пд 21.12.2017. гпдине
Члан Радне групе Факултета защтите на раду за израду предлпга Правилника за
кпнтинуирану едукацију лица кпја пбављају ппслпве безеднпсти и здравља на раду,
Одлука брпј 01-37/72 пд 12.4.2017. гпдине
Члан Радне групе кап саветпдавнпг тела представницима Факултета защтите на раду у
радним групама Министарства за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа, Одлука
брпј 01-37/83 пд 24.4.2017. гпдине
Члан Кпмисије за израду нацрта Статута Факултета защтите на раду, Одлука брпј 01-37/239
пд 7.11.2017. гпдине
Члан Кпмисије за спрпвпђеое прпцедуре студентскпг вреднпваоа у щкплскпј 2017/2018.
гпдини, Одлука брпј 01-48/174 пд 11.12.2017. гпдине
Члан Кпмисије за Библиптеку Факултета защтите на раду, Одлука брпј 01-37/310 пд
29.12.2017. гпдине
Члан Организаципнпг пдбпра Наципналне кпнференције „Управљаое кпмуналним
системпм и защтите живптне средине“ у прганизацији Факултета защтите на раду у Нищу
2017. гпдине
Члан Одбпра за пбезбеђеое квалитета Универзитета у Нищу, Одлука п именпваоу шланпва
Одбпра за пбезбеђеое квалитета Универзитета у Нищу СНУ брпј 8/16-01-004/18-019 пд
26.3.2018. гпдине
Заменик председника Већа катедре за друщтвени развпј и хуманизацију радне и живптне
средине Факултета защтите на раду, Одлука брпј 03-411/8 пд 30.10.2018. гпдине
Рецензент наушне мпнпграфије Илић Крстић, И. (2018). Еколошка Безбедност у пограничју
– студија случаја. Нищ: Мащински факултет.
Члан Организаципнпг пдбпра Међунарпдне кпнференције „50 years of Higher Education,
Science and Research in Occupational Safety Engineering“ у прганизацији Факултета защтите
на раду у Нищу 2018. гпдине
Члан Кпмисије за припрему предлпга измена и дппуна Правилника п признаоима на
Факултету защтите на раду, Одлука брпј 01-18/26 пд 4.2.2019. гпдине
Члан Кпмисије за пбезбеђеое квалитета Факултета защтите на раду, Одлука брпј 01-18/25
пд 31.1.2019. гпдине
Члан Кпмисије за израд нацрта Правилника п раду на Факултету защтите на раду, Одлука
брпј 01-18/46 пд 4.6.2019. гпдине
Рецензент радпва за шасппис Safety Engineering; Пптврда брпј 01-64/50 пд 4.9.2019. гпдине.
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