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РАДНО ИСКУСТВО 

 

● 08.05.2006. – 21.06.2006. Логопед (замена одсутног радника) у Основној школи 

„Сава Јовановић Сирогојно“, Београд, Земун 
● Од јуна 2008.год. до 01.09.2010. стручни сарадник логопед у предшколској 

установи Машана у Београду  
● 01.09.2009. - 01.09.2010.  Логопед у Предшколској установи „Машана“, Београд 
● Током периода 2015-2016. Логопед  (замена одсутног радника)у Основној 

школи „Нови Београд“, Београд  
● Од новембра 2015.год. ангажована као Реедукатор психомоторике, а од октобра 

2016 и као Логопед у Удружењу „На пола пута“, Панчево 
● 12.06.2017. регистровала  Студио за едукацију „Сила гласа“, логопед (рад са 

децом и одраслима), реедукатор психомоторике 
● 2019 - ,  ШОСО „Јелена Варјашки“, Вршац, дефектолог наставник у посебним 

условима – додатна подршка (логопедски третмани и реедукација 

психомоторике) 
       

ОБРАЗОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ 

 

● Факултет  за специјалну едукацију и рехабилитацију (Дефектолошки факултет) 

у Београду, смер логопедија ( VII степен), Београд, 2004 
● Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Сокобањска, Београд, 

приправнички стаж 2004-2005 
● Положен стручни испит, звање Здравствени сарадник дипл.дефектолог логопед 

бр. 152-02-947/2005-02, Београд, 25.07.2005 
● Положен испит за лиценцу 28.03.2022 – дозвола за рад наставника, васпитача и 

стручних сарадника и стечено право да самостално обавља рад у оквиру своје 

струке 
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● Друштво дефектолога Србије, сертфификат „Основе приступа примењене 

бихевиоралне анализе у раду са децом са поремећајима развоја из спектра 

аутизма“, online, 2022 
● EMDR Serbia Association , Eye Movement Desenzitization and Reprocessing Level II 

of two part EMDR Basic Training, Београд 2022 
● НАТАС, (Национална асоцијација за трансакциону анализу Србије)стручни 

састанак „Трансфер, контратрансфер, несвесна комуникација и узрасна 

(старосна)регресија у психотерапији), online, 2022 
● Специјалистичка ординација из области психијатрије БУБЕРА, Беосавет- 

Belcounsel,  НАТАС, (Национална асоцијација за трансакциону анализу 

Србије)стручни састанак прве категорије „Психодинамски и репарентинг 

третман психозе“ , online, 2022 
● СПЛ Центар и Терапика „Третман дислалија“, радионица, Београд, 2022 
● Институт за филозофију и интердисциплинарне студије Нови Сад, European 

Association of Interactive Psychotherapists, курс Основе егзистенцијалне 

психотерапије“, online, 2022 
● Удружење ларинголога Србије , European Accreditacion Council for Continuing 

Medical Education UEP 50 - 50th anniversary celebration of UEP in Belgrade (Union 
of European Phoniatrics) 

● EMDR Serbia Association , Eye Movement Desenzitization and Reprocessing Level I 

of two part EMDR Basic Training, Београд, 2021 
● Центар за едукацију Терапика „Третман дисфагија“, Београд, 2021 
● Друштво дефектолога Војводине „Асистивне технологије – помоћ у образовању  

деце са сметњама у развоју/учењу“, Вршац, 2021 
● Међумурска удруга за рану интервенцију у дјетињству, УНИЦЕФ „Виртуална 

рана интервенција“, online, 2020 
● REBT The Albert Ellis Institute affiliated training center сертификат  – 

НЕУРОПСИХОЛОШКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА: дијагностичке и терапијске 

процедуре, Београд, 2019/2020 
● Школа великог срца, УНИЦЕФ, „Примена асистивних технологија и 

потпомогнуте комуникације (ААК) у пружању подршке деци раног узраста са 

комплексним комуникационим потребама и њиховим породицама, Пројекат За 

свако дете Глас вебинар за практичаре, 2020 
● Центар за едукацију „Мозгалица“, CERTIFICATE Training ABA AND 

LANGUAGE, online, 2020 
● Основна и средња школа „9.мај“ „Практични приступи деци са аутизмом и 

АДХД“, Вршац, 2020 
● Удружење Помоћ породици,  Симпозијум Специјална едукација и 

рехабилитација – методе засноване на доказима, Београд, 2019 
● НАТАС (Национална асоцијација за трансакциону анализу Србије), Основи 

психофармакотерапије за психотерапеуте, Београд, 2019 
● „Превенција, дијагностика и третман сметњи у учењу“ IV симпозијум логопеда 

Србије, Нови Сад, 2019 
● Биофидбек Асоцијација Србије „Биофидбек Неурофидбек-основе метода и 

области примене“, Београд, 2019 



● Family  Lab, тренинг за професионалце „Беспомоћни пред траумом“-вештине 
грађења односа и подршка развоју детета са искуством трауме, Нови Сад, 2019 

● Сертификат Marte Meo Practicioner in profesional work as Speech and language 

pathologist, Beograd, 2019 
● Друштво дефектолога Србије „Бихејвиорални приступи и анализа као 

интервенција код аутизма“, Београд,  2018  
● Логомедика,  „Примена механичке технологије у логопедији“, Београд, 2018 
● Ресурсни центар за специјалну едукацију, Београд, АБА третман за децу с 

аутизмом, у Србији, Београд, Друштво дефектолога Војводине „Актуелности у 

едукацији и рехабилитацијиособа са сметњама у развоју,  пети стручно-научни 

скуп са међународним учешћем, Ваљево, 2017 
● ДЕАПС „Живети са аутизмом – из перспективе пацијента, родитеља и 

професионалца“, Ниш, март 2022 
● Симпозијум са међународним учешћем „Савремени трендови у лечењу и 

рехабилитацији наглувости и глувоће“, прослава 50 година Центра за 

аудиолошку рехабилитацију Клинике за ОРЛ И МФХ Клиничког центра Србије, 

Београд, 2017 
● Удружење логопеда Србије, „Патологија гласа код деце предшколског и 

школског узраста“, предавач Прим. др Милан Вукашиновић, 2016 
● Иницијатива за инклузију “ВеликиМали”, Уверење о савладаном програму 

стручног усавршавања “Подршка васпитачима/цама и наставницима/цама у 

прављењу и примени индивидуалних васпитно-образовних програма”, Панчево, 
2010 

● Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Сертификат за 

примену КСАФА система и КСАФА-м апарата у клиничкој пракси, Београд, 

2009 
● Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Трећа 

интернационална конференција „Говор и језик 2009“, Београд, 2009 
● Форум о дечјој и адолесцентној психијатрији,  Дани Института за ментално 

здравље, Београд, 2007 
● Конференција “Аутизам 2006”, Републичко удружење Србије за помоћ особама 

са аутизмом, Београд, 2006 
● Семинар „Унутрашња и спољашња реалност адолесцената“, Катедра за 

психијатрију КБЦ „Драгиша Мишовић-Дедиње“, Друштво за дечју и 
адолесцентну психијатрију и сродне струке, Београд, 2005 

● Семинар „Савремени токови у дечјој и адолесцентној психијатрији“, 

Медицински факултет у Београду, Друштво за дечју и адолесцентну 

психијатрију и сродне струке, Медикус – Лондон, Београд, 2005 

● Институт за ментално здравље, „Општа и специфична реедукација 

психомоторике и релаксација“, Београд, 2004 

● Центар за реедукацију емоција и понашања „Тврђава“, проф Др Светомир 

Бојанин, „Реедукација психомоторике“, Београд, 2002 

 

ЛИЧНЕ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 



- Матерњи језик: Српски језик 

- Други језици: Енглески језик 

                           

 

 

ТЕХНИЧКЕ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

- Windows  

- MS Office  

- Internet Explorer 

 

ДРУГЕ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

- Српска асоцијација за трансакциону анализу, Сертификат ТА 101, Увод у 

Трансакциону анализу, Београд,  2007 
- Интернационални центар за трансакициону анализу, напредни тренинг, 4.година, 

Београд, 2022 
- EMDR Serbia Association, Certificate of Attendance Eye Movement Desenzitization and 

Reprocessing Level I & Level II of two part EMDR Basic Training, 2022 
 

 


