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1. Образовање:
Завршила Другу београдску гимназију. Дипломирла на Правном факултету
Универзитета у Београду. Положила правосудни испит. Завршила
Последипломске студије на Правном факултету у Београду, смер Међународно
привредни 2008. године.
Од 2002. године ради на докторској дисертацији на тему: ,,Концентрације
капитала у српској привреди и упоредном праву,,.
2. Професионално искуство:
Фебруар 1993 - октобар 1993 радила као приправник у адв. Канцеларији
Миљка Живојиновића. Мај 1998 - децембар 1996 радила у Првом општинском
суду у Београду у своству приправника и сарданика. Фебруар 1998 – мај 2001
радила у Републичком заводу за развој на радном месту начелнк за правне
послове. МАј 2001 – септембар 2001 радила у Министартву за привреду и
приватизацију на радном месту начелник за правне послове. Септембар 2001 –
децембар 2002 радила у Агенцији за приватизацију на радном месту директор
сектора за правне послове. Септембар 2001- децембар 2002. Април 2003 –
запослена у Институту за економику пољопривреде као истраживач –
сарадник.
Од 2006 Предавач на Правном факултету у Београду на специјалистиичким
курсевима везаним за акционарство и корпоративно управљање.
У периоду 2004-2005. година, била ангажована на пројекту основних
истраживања бр. 102004 „Развој и структурне промене аграрне привреде и
руралних подручја“, Министарства науке и заштите животне средине
Републике Србије. Члан је истраживачког тима на пројекту основних
истраживања бр. 149007 „Мултифункционална пољопривреда и рурални
развој у функцији укључења Републике Србије у Европску унију“,
Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије, у програмском
периоду 2006-2010. година.
3. Научна и стручна делатност
У магистарској тези као и бројним објављеним радовима и израдом бројних
програма бави се материјом везаном за пословно право, реструктурирање
привреде, реорганизација привредних субеката, аквизиција, тржишта хартија
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од вредности, приватизације, међународних уговора итд. Као аутор објавила је
преко 40 библографских јединица.
Била је ангажована у изради бројних пројеката као руковоодилац пројекта
или члан тима, који су спроведени у пракси.

Учествовала у стручним групама на изради бројних закона: Закона о
тржишшту хартија од вредности и других финансијских инструмената,
Закона о приватизацији, Закона о Агенцији за приватизацију, Закона о
Акцијском фонду, Закона о привредним друштвима итд.
4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:
Члан је Удружења правника у привреди Србије.
5. Остало:
Говори енглески језик, релативно добро се служи руским језиком. Познаје рад
на рачунару, као и прикупљање података путем интернета.
Сарађује са бројхим научно-истраживачким и образовним институцијама у
земљи и иностранству.
Предавач је на семинарима које организује Привредна комора Србије,
Привредна комора Београда у Србији, као и на семинарима у иностранству.
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