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Назив последње завршене
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Пољопривредни факултет Нови Сад
Магистар пољопривредних наука

Заштита биља, Vol. 49 (3) br. 225: стр. 245 – 255, 1998.
Заштита биља Впл. 50 (3), br. 229: стр. 217 – 228, 1999

Заштита биља, Vol. 52 (2) Nº 236, 85-97. Бепград.

Објављени радови

MYCOLOGIA MONTENEGRINA VOL. III (1): 177 – 186,
Ппдгприца
MYCOLOGIA MONTENEGRINA, Vol. IV (1): 149-158. Ппдгприца
Збпрник радпва Института за ратарства и ппвртарствп Нпви
Сад – Свеска 35: 319 – 329, 2001.
Book of abstract:. 6th conference of european foundation for
plant pathology, 59Prague 8 – 14 sept. 2002. Disease resistance
in plant pathology –2002
Збпрник резимеа, Симппзиум п заштити биља стр. 78.
Будва. 1997.
Збпрник резимеа XИИ симппзиум п заштити биља и
саветпваое п примени пестицида. Златибпр 2002
Збпрник резимеа ВИ Саветпваое п заштити биља, стр. 75.
Златибпр 2003
Збпрник резимеа - ВИИИ Научнп-стручни симппзијум
Биптехнплпгија и агрпиндустрија. Смедеревска Паланка
2004

Међунарпдна Екп-кпнференција 2003, -Мпнпграфија стр:
435-439. Нпви Сад
Међунарпдна Екп-кпнференција Здравственп безбедна
храна (Сафе фппд) Н. Сад, 22-25 септембар 2004. Тематски
збпрник, 335-340

Mонографијa „Животна средина у АП Војводини стање, изазови и перспективе“
Учешће на прпјектима

1. "Основна истраживања у ентомологији,
фитопатологији и фитофармацији"
(Ев. бр.12М17)
2. "Нови еколошки прихватљиви поступци и
препарати у дијагностици, превентиви и лечењу
поремећаја у репродукцији животиња"
(Ев. бр. БТР.5.05.4333. Б)
3. "Програм унапређења обнове и коришћења
шумских екосистема, заштита шумских
подручја, производња лековитог биља и
шумских плодова и развој нових биолошких
производа"
(Ев. бр. БТН.6.3.0.0720.В)






Радна биографија






професор на предмету заштита биља у
Пољопривредној
школи
„Др
Синиша
Станковић“ у Футогу, 1995
стипендиста Министарства за науку и
технологију Републике Србије на пројекту
„Основна истраживања из ентомологије,
фитопатологије
и
фитофармације“
на
Пољопривредном факултету, Институту за
заштиту биља и животне средине и Заводу за
заштиту биља, Института за ратарство и
повртарство, у Новом Саду од 1996 – 2001.
промет пестицида и пружање саветодавних
услуга пољопривредним произвођачима из
области заштите биља у приватној фирми
Savacoop, 2002
као истраживач и руководилац пројекта
развоја
биофунгицида
са
стручним
сарадницима изоловала је јединствени активан
сој бактерије Bacillus subtilis са фунгицидним
деловањем који је патентиран. Препарат на бази
ове бактерије званично је регистрован за
практичну примену у Републици Србији,
Зрењанин од 2002 до 2004.
ангажована на три пројекта Министарства за
науку и технологију Републике Србије
2003. године примљена у звање истраживачсарадник
аутор или коаутор научних и стручних
























радова публикованих у страним и домаћим
часописима.
стручни сарадник часописа Пољопривредни
лист из Београда 2002-2004
од децембра 2004. до 2011 године запослена је у
Покрајинском
секретаријату
за
заштиту
животне средине и одрживи развој, на радном
месту помоћника покрајинског секретара за
чистију производњу и одрживи развој
од 2005. године председник Савета за
интегрално сузбијање штетних организама у
животној средини на територији АП Војводине
члан Комисије за пласман средстава Фонда за
развој АП Војводине 2005-2008, Комисије за
развој бањског и наутичког туризма у АП
Војводини и
заменик председника Савета за чистију
производњу за доделу знака «Најбоље из
Војводине», 2007од 05.04.2011. године. запослена на радном
месту помоћника покрајинског секретара за
чистију производњу, обновљиве изворе
енергије и одрживи развој, у Покрајинском
секретаријату за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине и 12.12.2012.
реизабрана на исто радно место
Координатор ЕУ - ИПА пројекта ,,Support to
Аllergen Free Environment“ SAFE 2011-2013 у
оквиру програма прекограничне сарадње
Република Мађарска – Република Србија.
Пројекат је рангиран као један од осам најбољих
примера добре праксе међу прекограничним
пројектима, 2011-2013
Члан надзорног одбора ЕУ пројекта ЕAS –
Technical Assistance for Development of a
National Environmental Approximation Strategy
2010-2012
Члан подгрупе 27 ЕУ пројекта „Припрема за
процес преговорања о приступању Србије
Европској унији у области животне средине –
„ЕNVAP“- Preparations for negotiations related to
Serbia’s EU Accession Process 2011Члан радне групе на спровођењу пројекта:
„Успостављање
система
за
мониторинг,
извештавање и верификацију неопходног за
Систем трговине емисијама ЕУ“ 2012
Члан надзорног одбора ЕУ пројекта
«Унапређење управљања опасним отпадом у
Републици Србији» од 2015Члан Пројектног тима Пројекта «Нова
регионална депонија Панчево» од 2013. – који



















Додатне квалификације




суфинансира Шведска агенција СИДА
Члан Савета Центра за екологију, одрживи
развој, квалитет и едукацију Регионалне
Привредне коморе Нови Сад, 2012Члан радне групе за израду програмске
структуре
буџета
у
Покрајинском
секретаријату за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине-2014
Један од аутора монографије „Животна
средина у АП Војводини - стање, изазови и
перспективе“
Координатор
испред
Покрајинског
секретаријата за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине приликом израде
„Програма развоја АП Војводине 2014-2020 и
Акционог плана.
Jедан од аутора „Програма заштите животне
средине у АП Војводини 2016-2025“
Члан државне преговарачке групе за
поглавље 27 у процесу приступања ЕУ испред
Покрајинског секретаријата за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине
Члан Тима за јединствено спровођење
активности
сузбијање
комараца
на
територији Републике Србије формираног од
стране Владе Републике Србије (Сл. Гл. 57/2014
страна 11 од 30.05.2014- Одлука о образовању
тима за јединствено спровођење активности
сузбијање комараца )
Положен стручни испит, 2011
Завршен средњи и виши курс енглеског језика
BEC preliminary -B1, 2013 и BEC VANTAGE –
B2, 2014 и положен испит пред Комисијом
Владе АП Војводине,
Завршен семинар „Фондови Европске уније од идеје до реализације 2“ у организацији
Службе за управљање људским ресурсима у
сарадњи са Фондом „Европски послови“ АП
Војводине у 2013 год
Завршен семинар SESWA – управљање
чврстим комуналним отпадом
Завршен ECDL курс за рад са рачунарским
програмима,
Возачка дозвола Б категорије

Познавање страног језика

BEC VANTAGE – B2,

Брачно стање
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