
 
 

 
 

 

Име и презиме Душица Јурибашић 

Фотографија 

 

Функција  

Web-презентација органа www.kultura.vojvodina.gov.rs 

Е-mail адреса dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs 

Контакт на друштвеним мрежама  
(Facebook , Twitter , Instagram ,…)  

Контакт подаци на послу: 

 Место  Нови Сад 

 Адреса Булевар Михајла Пупина 16 

 Телефон 021/487 45 34 

Година рођења 1963 

Назив последње завршене 
школе 

Универзитет у Новом Саду - Филозофски 
факултет 

Стечено стручно/научно/ 

/академско звање 
дипломирани историчар - професор историје 

Објављени радови   

Радна биографија 

- од 2015. године члан Координационог тела за 

реализацију Програма развоја АП Војводине 
- 2012 - 2014. – координација пројекта 
„Сирмијум: град царева и царски град“ који је 

реализован у оквиру Програма 
децентрализоване сарадње АП Војводине и 

регије Фриулија - Венеција - Ђулија (Италија) у 
области културе  
- од 2009. - шеф Одсека за културно наслеђе и 

јавне збирке у Покрајинском секретаријату за 
културу и јавно информисање  

- 2006-2009. - начелник Одељења за културу 
наслеђе и јавне збирке у Покрајинском 

секретаријату за образовање и културу (од 
2008. Покрајински секетаријат за културу) 
- 2003-2006. - представник Покрајинског 

секретаријата за образовање и културу на    
пројекту Савета Европе "Рехабилитација 

културног и природног наслеђа југоисточне 
Европе" у сарадњи са Министарство културе 
(током рада на пројекту сарађивала на 

реализацији пројекта "Векови Бача" на 



 
 

 
 

пословима координације установа заштите 

културног наслеђа, локалне самоуправе, Фонда 
"Векови Бача" и Секретаријата и реализацији 

активности које је подржавао Секретаријат) 
- од 1998. - запослена у Покрајинском 
секретаријату за културу на пословима 

самосталног стручног сарадника и саветника за 
културно наслеђе и јавне збирке 

- 1991-1998. - запослена у више основних и 
средњих школа у Новом Саду као професор 
историје 

Додатне квалификације  

Успешно завршене обуке: 
- семинар „Фондови Европске уније – од 

идеје до реализације“  
- семинар „Могућности финансирања путем 

ЕУ фондова“ 
- семинар „Културна дипломатија“ 
Универзитета уметности у Београду – Центра за 

професионални развој и консалтинг 
- ECDL 

Познавање страног језика  енглески 

Брачно стање   

Деца   

 


