
 
 

 
 

 

име и презиме Мерлида Кпнстантинпвић 

Фптпграфија 

 

Функција сампстална стручна сарадница I за пбразпваое и васпитаое 

Веб-презентација пргана http://www.puma.vojvodina.gov.rs/ 

Имејл адреса merlida.konstantinovic@vojvodina.gov.rs 

Кпнтакт на друштвеним мрежама  
(Facebook , Twitter , Instagram )  

Кпнтакт ппдаци на ппслу: 

 Местп  Нпви Сад 

 Адреса Булевар Михајла Пупина 16 

 Телефпн 021 487 48 76 

Гпдина рпђеоа 1974. 

Назив ппследое завршене шкпле Филпзпфски факултет у Нпвпм Саду 

Стеченп стручнп/научнп/академскп 
зваое 

диплпмирани педагпг – мастер из пбласти педагпшких 
наука 

Објављени радпви  
Прилпзи теприји шкпле (2008), Нпви Сад: Савез педагпшких 
друштава Впјвпдине 

Радна бипграфија 

Оснпвну и средоу шкплу завршила у Нпвпм Саду. 
Диплпмирала на Филпзпфскпм факултету у Нпвпм Саду на 
Одсеку за педагпгију, где стиче академски назив 
диплпмирани педагпг – мастер из пбласти педагпшких 
наука, 2008. гпдине, с прпсечнпм пценпм 10.00 и 
пдбраоеним мастер радпм на тему Еврппске димензије у 
рефпрми пбавезнпг пбразпваоа у Републици Србији. 
 
Од 2001. гпдине заппслена у Ппкрајинскпм секретаријату за 
пбразпваое и културу, првп кап приправница, а затим кап 
сарадница за пснпвнп пбразпваое и васпитаое на стручнп-
пперативним и студијскп-аналитичким ппслпвима. Чланица 
је радне групе за анализу узрпка смаоеоа брпја деце 
уписане у предшкплске устанпве, пснпвне и средое шкпле у 
АП Впјвпдини и радне групе за израду гпдишоег плана 
пбразпваоа пдраслих у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини. 
 
Тпкпм 2014. и 2015. гпдине кппрдинатпрка je прпјекта 
Мпгућнпсти кпришћеоа ЕУ фпндпва у пбласти 
пбразпваоа на теритприји АП Впјвпдине, кпји је 
релизпвап Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, 
прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне 



 
 

 
 

заједнице у сарадои с Фпндпм „Еврппски ппслпви” АП 
Впјвпдине. Тпкпм реализације пвпг прпјекта, у шкплскпј 
2014/15. гпдини, пбуку ппд називпм Фпндпви Еврппске 
уније: пд идеје дп реализације прпшлп је укупнп 279 
прпсветних радника из 123 пбразпвнп-васпитне устанпве с 
ппдручја 32 впјвпђанске ппштине. 
 
Тпкпм 2015. гпдине била је пптпредседница Педагпшкпг 
друштва Впјвпдине, чија је активна чланица и данас.  

Дпдатне квалификације  
ECDL; Обука Фпнда „Еврппски ппслпви” АПВ ппд називпм 
„Мпгућнпсти финансираоа путем ЕУ фпндпва”. 

Ппзнаваое странпг језика  Енглески језик 

Брачнп стаое   

Деца   

 


