
 

Радно искуство: 
 
ЈКП МЕДИАНА НИШ 

• 15.01.2007.     и даље:        Ради у ЈКП „Медиана“ Ниш 
 12.10.2021. –  и даље          Помоћник директора за техничке и оперативне послове 

     15.01.2019. –  12.10.2021.    Руководилац РЈ „Димничар“ 
      01.01.2010. –  15.01.2019.   Извршни директор за техничке послове 
      01.10.2008. –  01.01.2010.   Организатор техничког сектора 
      01.03.2007. –  01.10.2008.   Инжењер развоја  
     15.01.2007. –  01.03.2007.    Самостални референт припреме  
 

“МИН Инжењеринг”-у Нишу 

• 01.04.2000. – 15.01.2007. шеф одељења за пројектовање термоенергетских апарата и  
опреме  

• 20.04.1988. – 01.04.2000. самостални пројектант термоенергетских апарата и опреме  
 
Образовање: 
 

• Машински факултет, Универзитет у Нишу. Смер: Енергетски. Дипломирала децембра 
1987.  

• Гимназија “Бора Станковић” у Нишу – математички смер.  
 
      Познавање језика : 
 

• Енглески – одлично. 
 
Вештине: 
 

• ОС: MS Windows  

• Software: MS Word, MS Excel, MS Project Menager, Internet Explorer, Outlook Express, 
Solid Works, Auto CAD, Nastran V 4.0 

• Стандарди (остали): ISO 9001, ISO 14001, ISO 18000 
 

Стручно усавршавање – сертификати: 
 

• Интерни проверавач за процес стандардизације QMS/EMS/OHSAS (систем менаџмента 
квалитетом) Ниш, јун 2007. год. 

• Национални менаџер одржавања техничких система - новембар 2007. год. 

• Европски менаџер одржавања техничких система - мај 2008.год. 

• Системи управљања заштитом животне средине према EN ISO 14001:2004 - захтеви, 
имплементација, интеграција, октобар 2007.  

• Kурс Project Management based on PM BoK, јун 2009. год. 

• Семинар Стратешко планирање управљања отпадом у региону југоисточне Европе, 
Блиског истока и Средоземља, децембар 2009.  

• Успешан завршетак радионице за производњу метана на тржишту, децембар 2009. год. 

• Семинар Jавно - приватно партнерство и опасни отпад, децембар 2010. год. 

• Семинар Отпад у енергију и амбалажни отпад у земљама у развоју у југоисточној и 
средоземној регији, децембар 2011. год. 

• Семинар амбасаде Јапана за јавна предузећа, јун 2015. год. 

• Семинар Јавне набавке техничког особља у пракси, фебруар 2016. 

• Корпоративно управљање у јавним предузећима, друштвима капитала и привредним 
друштвима, јун 2017. год. 

• Одрживи, интелигентни и еколошки транспорт и логистика у урбаном контексту: 
промоција стандарда и принципа Европске уније у региону југоисточне Србије, 
(једногодишњи интензивни Erasmus modul, Машински факултет Ниш), јун 2018. год. 


