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ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО  

2008 – данас  Влада Републике Србије, Канцеларија за европске интеграције 

Саветник у одсеку за за политичке критеријуме и правду, слободу и безбедност  

Координација правног усклађивања са правним тековинама ЕУ укључујући: 

 Припрему званичних позиција за ресорна министаства у областима: Заједничка спољна 

и безбедносна политика, Правосуђе и основна права, Правда, слобода и безбедност, 

Информационо друштво и медији. 

 Давање јавних говора, држање предавања и семинара обуке о институцијама и 

процедурама ЕУ државним службеницима и широј публици  

 Организацију конференција, семинара и састанака  

 

2008 – данас  Еколошко удружење Хеликс 

   ИПА пројектни менаџер 

 Припрема пројеката за финансирање из ЕУ буџета 

 Писање предлога пројеката и припрема неопходне документације 

 

2007 - 2008  Европски економски и социјални савет  

Стажиста 

Задужена за питања из обновљене Лисабонске агенде са посебним акцентом на рад 

националних економски и социјалних савета земаља чланица. Најважнији задаци:  

 Писање извештаја за Европски савет Обновљена Лисабонска стратегија 2008-2010: 

Улога организованог цивилног друштва 

 Писање извештаја о Економској и монетарној унији и о активностима које воде 

економској и социјалној кохезији  

 Истраживање примене Лисабонске стратегије у земљама чланицама ЕУ  

 Сарадња са другим институцијама ЕУ 

 

2007 Народна скупштина Републике Србије, Одбор за међународне односе  

Саветник 

 Координација активности Скупштине и Владиних тела у области европских интеграција 

 Састављање извештаја, коментара и препорука у области политичких аспеката процеса 

европских интеграција 

 Припрема и имплементација пројеката за промоцију европских вредности у Србији 

 

2006 Народна скупштина Републике Србије, Одбор за европске интеграције 

Стажиста 

 Праћење парламентарних дебата и писање бележака за парламентарне одборе у вези са 

питањима који се тичу европских интеграција 

 Праћење медијског извештавања о питањима европских интеграција 

 

2003 Центар за истраживање информационих технологија 

 Сарадник у истраживању  

 Истраживање у области информационих технологија и медија са фокусом на коришћење 

интернета 

 Припрема публикације “Корисници интернета у Србији” 

 Писање чланака о медијским законима и заштити новинара који се баве осетљивим 

питањима 

 

1998 – 2001 ОЦД “Деца деци”  

 Члан тима за односе са јавношћу 

 Организација конференција и предавања о дечијим правима 

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

2009 – 2010 Дипломатска академија, Министарство спољних послова, положен дипломатско-

конзуларни испит Београд, Србија 

2006 – 2007   College of Europe, магистарске студије Политике и администрације ЕУ, Бриж, Белгија 



2000 – 2006 Филолошки факултет, Београдски универзитет, Француски језик и књижевност. (енглески 

као други језик) 

2005 Амерички институт о политичким и економским системима (Georgetown University 

летња школа у Прагу, Чешка република) 

2003 – 2004 Мировне студије. Школа за мирно решавање конфликта (2 семестра), Београд, Србија и 

Црна Гора 

2002 - 2003                      Београдска отворена школа (БОШ)
1
, Програм Европска унија и Балкан (2 семестра), 

Београд, Србија и Црна Гора  

ВЕШТИНЕ И ЗНАЊА 

РАЧУНАРСКЕ ВЕШТИНЕ  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher); систематско претраживање 

интернета 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ 

 Организација више од 20 међународних и домаћих састанака као и радних група експерата 

 Одговорност за писање пратеће документације за састанке (основне информације, примери добре праксе, 

штампане публикације, итд.) 

 Подељена одговорност за практичне аспекте: путовања и смештај учесника 

 Пројектни координатор за конференцију: Европа – јуче, данас, сутра. Одговорна за прикупљање 

средстава и организацију говорника: Њ.Е. Амбасадор Немачке, Њ.Е. Амбасадор Словеније, Шеф мисије 

Европске комисије и високи представник српске Владе одговоран за питања европских интеграција 

КОМУНИКАЦИОНЕ/МЕЂУЉУДСКЕ ВЕШТИНЕ  

 Говорник на многим међународним и домаћим конференцијама и семинарима 

 Способност да се прилагодим новим срединама 

 Способност да радим како самостално тако и као део тима 

 Способност да радим под временским притиском при чему квалитет посла остаје на највишем нивоу 

 

ПУБЛИКАЦИЈЕ 

 “Европа са душом (Говори који су дефинисали модерн Европу)”, Унија европских федералиста, Београд, 

2009 

 “EU Security Strategy and the Notion of Preventive Engagement”, објављено у Pro Polis Journal, 09.2007 

 “European Union Staff group: Operation ALTHEA in Shape”, објављено у часопису Политиколог, 10.2006 

 

ПРИЗНАЊА И ДОСТИГНУЋА 

 Стипендија Konrad Adenauer Stiftung  

 Пуна стипендија за College of Europe  

 Стипендија Georgetown University и Амбасаде САД у Београду за летњу школу “Амерички институт о 

политичким и економским системима” 

 Пуна стипендија за Дипломатску академију, Министарство спољних послова Републике Србије 

 Пуна стипендија за програм Београдске отворене школе (БОШ) 

 Најбољи матурски рад у области психологије на такмичењу талената, диплома Министарства просвете 

 

ЈЕЗИЦИ 

 Српски (матерњи) 

 Енглески (одличан) → Certificate of Proficiency in English
2
    Ц2 ниво 

 Француски (одличан) → Diplôme Approfondi de la Langue Française
3
   Ц2 ниво 

 Италијански (основни)       А2 ниво 

 Немачки (основни)        А2 ниво 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА 

 

ИНСТИТУЦИЈЕ ЕУ 

 Нови приступ процесу преговарања: поглавља 23 и 24, француско стално представништво при ЕУ 

                                                 
1
 Посетите адресу http://www.bos.org.yu  

2
 Посетите адресу http://www.cambridgeesol.org/exams/cpe.htm  

3
 Посетите адресу http://www.europa-pages.com/france/delf-dalf.html#dalf  

http://www.bos.org.yu/
http://www.cambridgeesol.org/exams/cpe.htm
http://www.europa-pages.com/france/delf-dalf.html#dalf


 Процес приступања ЕУ и стратегија проширења из перпективе земаља чланица, ЕИПА Даниловград, Црна 

Гора 

 Обука о утицају ЕУ политика на домаћу политику, Лисабонски уговор и промена улоге локалних власти при 

имплементацији европских политика, ЕИПА, Тирана, Албанија 

 Изазови и перспективе европског простора правде, слободе и безбедности (JLS), Дипломатска академија 

Министарства спољних послова Републике Хрватске, Дубровник, Хрватска 

 ЕСДП: Спољна политика, будуће перспективе, практични аспекти, закључци, Национални колеџ за 

безбедносне студије Федералне Републике Немачке, Брисел, Белгија 

 

ПРЕГОВАРАЊЕ 

 Преговарање у оквиру ЕУ – Комуникације, политика и дипломатија, Brussels office, Брисел, Белгија 

 Симулација рада Европског савета, словеначки представник у COREPER-у, Бриж/Брисел, Белгија 

 Балкански парламент, конференција и симулација преговарања, Амерички универзитет у Бугарској, 

Благоевград, Бугарска 

 Balkan Case Challenge, модел Уједињених нација, Сарајево, Босна и Херцеговина 

 

СОЦИО-ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ 

 Истраживање публикација о Европском економском и социјалном савету које су издате у Великој Британији 

за потребе базе података Генералног секретаријата 

 Економски трансформациони процеси на западном Балкану, Београд, Србија и Црна Гора 

 Увод у друштвено одговорно пословање, Институт Светске банке, интернет семинар 

 

ПИТАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 Недеља одрживе енергије, Семинар Европске комисије, Брисел, Белгија 
 

ОСТАЛА ПИТАЊА 

 Радионица развијања комуникационих вештина, College of Europe, Бриж, Белгија 

 Летња школа Београдске отворене школе, Златибор, Србија. Представљање пројекта Европа – јуче, данас, 

сутра 

 Летња школа за цивилно друштво «Politeia», Центар за демократију, Нови Бечеј, Србија и Црна Гора 

 


