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ИСКУСТВО

04.2013 – тренутно Руководилац сектора за просторно планирање и 
урбанизам Дирекције за планирање и изградњу „Трстеник“ 
ЈП у Трстенику. Од априла 2013.год. Дирекција је овлашћена 
од стране Министарства грађевинарства и урбанизма да 
издаје енергетске пасоше, па као одговорни инжењер за 
енергетску ефикасност зграда директно учествујем у њиховој
изради. Такође, као одговорни инжењер за енергетску 
ефикасност зграда носилац сам стратегије пројектовања на 
бази интерактивне мултидисциплинарне оптимизације  
(“интегрисано пројектовање”), како би се обезбедила 
минимална потрошња енергије у свим условима коришћења. 

07.2003 – 04.2013 Руководилац сектора за просторно планирање и 
урбанизам Дирекције за планирање и изградњу „Трстеник“ 
ЈП у Трстенику. Истовремено обављам послове одговорног 
урбанисте и одговорног пројектанта на изради планова и 
пројеката разних садржаја. Као одговорни урбаниста и 
пројектант обавезна сам за координацију рада са 
инжењерима конструкције, грејања, климатизације, 
електрике, водоводних и канализационих инсталација. 

04. 1984 – 07. 2003 Одговорни пројектант високоградње, стручни надзор и 
урбаниста Дирекције за планирање и изградњу „Трстеник“ 
ЈП у Трстенику ( правни наследник ДП „План“ из Трстеника ). 

01. 1982 – 04. 2003 Приправник и пројектант на пословима високоградње и 
урбанизма ДП „План“ из Трстеника. 



ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

05.2000 – тренутно Судски вештак грађевинске струке ангажован од стране 
РС Министарства правде. Као вештак сам израдила преко 
200 вештачења у предметима који су вођени у 
ванпарничним, парничним, извршним и кривичним 
поступцима.   

10. 1992 – 07. 2003 Вештак ангажован од стране Одељења за финансије, 
имовинско-правне послове и привреду општине Трстеник, а у
поступцима деекспропријације који су вођени пред овим 
органом. 


