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Година рођења 1973 

Назив последње завршене школе Правни факултет у Новом Саду 

Стечено стручно/научно/академско звање дипломирана правница 

Објављени радови 

објављивала радове о заштити права националних мањина 
у научним часописима 
аутор и коаутор више истраживања Покрајинског 
омбудсмана 

Радна биографија 

 2009 – данас: Покрајински омбудсман, Нови Сад – 
Заменица покрајинског омбудсмана за заштиту 
права националних мањина, 

 2008 - 2009: Покрајински омбудсман, Нови Сад - 
саветница        

 2002-2008: Град Нови Сад, Градска управа за 
урбанизам и стамбене послове - шеф одсека за 
просторно и урбанистичко планирање, претходно: 
извршилац за правне послове на просторним и 
урбанистичким плановима, 

 1999-2001: Општински суд Нови Сад - Судијски 
приправник. 
Професионално искуство: 

 2009 - данас: Чланица Комисије Владе Републике 
Србије за тајне гробнице страдалих после 1944 

 2015- Чланица тима експерата Форума за етничке 
односе за израду националне стратегије за 
интеграцију националних мањина у Републици 
Србији 

 2014- Полазница из Србије Регионалне академије за 



демократију (иницијатива Мреже школа политичких 
студија Савета Европе у оквиру Западног Балкана са 
циЉем да допринесе изградњи нове политичке 
културе и нове политичке елите региона) 

 2013-учествовала у раду Интергрупе за 
традиционалне мањине, националне заједнице и 
језике Европског парламента у Стразбуру. Одржала 
предавање на тему Функционисање националних 
савета националних мањина- примена Закона о 
националним саветима националних мањина 

 2014-Уредница и један од аутора зборника научних 
радова „Национални савети националних мањина и 
култура“, издавач Завод за културу Војводине 

 2012-Правни саветник на изради приручника за 
националне савете националних мањина 
„Надлежности националних савета националних 
мањина“ у издању Мисије ОЕБС-а у Републици 
Србији 

 2010-данас Објављивала радове о заштити права 
националних мањина у научним часописима 

 2009-2015 Аутор и коаутор више истраживања 
Покрајинског омбудсмана (Четири године 
националних савета националних мањина, Упис 
личног имена на језику и према правопису језика 
националне мањине, Положај жена у националним 
саветима националних мањина у Србији, 
Војвођански ученици о дискриминацији, Ромска 
насеЉа у Војводини, ЗаступЉеност судија 
припадника националних мањина у судовима опште 
и посебне надлежности у АП Војводини, Извештај о 
стању мањинских медија у Војводини, Вођење 
регистра инвеститора у јединицама локалне 
самоуправе у АП Војводини, Право на искЉучење са 
система грејања и отказ уговора о продаји топлотне 
енергије, ОбавЉање сегмента комуналне 
делатности управЉања комуналним отпадом и др.). 

 2010-данас Предавач на домаћим и међународним 
стручним скуповима (конференцијама, округлим 
столовима, јавним расправама, семинарима) у 
области заштите људских права и права 
националних мањина  (област службене употребе 
језика и писама, културе, образовања, 
обавештавања и сразмерне заступљености 
припадника националних мањина у органима јавне 
власти) 

 2010-данас Ментор је стажистима (апсолвенти, 
свршени студенти и последипломци Универзитета у 
Новом Саду) у покрајинским органима управе у 
оквиру Универзитетског програма радне праксе коју 
заједнички спроводе Универзитет у Новом Саду, 
Скупштина и Влада АПВ  уз подршку Мисије ОЕБС-а у 
Србији.  

 2013-данас Ментор је студентима Правног факултета 
у Новом Саду који се усавршавају у институцији 
Покрајинског омбудсмана на основу споразума 
између Покрајинског заштитника грађана-
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омбудсмана и Правног факултета у Новом Саду. 

 2012-данас Предавач на курсу „Интеркултурално 
разумевање, људска права и помирење“ на 
Факултету за правне и пословне студије у Новом 
Саду 

 2011-данас Гост предавач на предмету 
„Извештавање о другом“ на студијама журналистике 
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду 

 2009-2014: Предавач на семинарима о службеној 
употреби мађарског језика у органима управе и 
правосуђу у организацији Покрајинског 
секретаријата за прописе, управу и националне 
мањине  

 2014-похађа последипломске студије Центра за 
родне студије Асоцијације центара за 
интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије 
и истраживања Универзитета у Новом Саду 

 

Додатне квалификације  

Познавање страног језика енглески 

Брачно стање удата 

Деца троје деце 
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