
БИОГРАФИЈА 
 

Рођена 01.10.1964. године у Рачи. Основну и средњу школу (економско-
комерцијални смер) завршила у Рачи са одличним успехом. Током школовања у средњој школи, 
учествовала и освојила више награда и диплома на такмичењима из рачуноводствених 
дисциплина, па још тада показала интересовање за стицање нових знања из поменутих 
дисциплина. Школске 1983/84. године уписала се као редовни студент на Економском факултету 
у Крагујевцу, смер Финансијско-рачуноводствени, где je и дипломирала 1987. године, са 
просечном оценом 9,1 и оценом 10 на дипломском раду из предмета Примењено књиговодство. 
Као студент, награђена за достигнуте академске резултате Наградом Факултета за постигнути 
успех током студија. 

На Економском факултету Универзитета у Крагујевцу запослена од 15.02.1991. 
године, када je изабрана за асистента-приправника на предмету Системи обрачуна трошкова - 
Управљачко рачуноводство. У звање асистента изабрана 09.11.1995. године, а реизабрана у исто 
звање 30.12.1999., 16.02.2004. и 10.03.2008. године. Од академске 2006/07. године изводи вежбе 
и из наставног предмета Рачуноводство трошкова. Поред ових предмета, била je ангажована до 
2007. године за извођење вежби и на предмету Специјална књиговодства – Рачуноводство 
финансијских организација на трећој години студија на истом Факултету. Сарађивала са 
студентима у изради дипломских радова и великог броја семинарских радова. 

Последипломске студије уписала на Економском факултету у Београду - смер 
Финансијско-рачуноводствена анализа, академске 1991/92. године. Испите предвиђене 
Наставним планом, положила са просечном оценом 9,25 и урадила два позитивно оцењена 
семинарска рада. Магистарску тезу под називом "Обрачун по стандардним трошковима као 
информациона основа управљачке функције предузећа" изложену на 126 страна, успешно je 
одбранила 13.02.1995. године на Економском факултету у Београду, под менторством др Радише 
Радовановића, редовног професора, и стекла звање магистра економских наука. Пријавила je 
докторску дисертацију под називом „Kaizen Costing – управљачко рачуноводствени концепт, 
систем и техника у функцији стратегије трошковног лидерства“ дана 26.03.2008. године. 
Наставно-научно веће Економског факултета Универзитета у Крагујевцу је, на основу Извештаја 
Комисије за оцену подобности кандидата и теме за израду докторске дисертације, својом 
Одлуком, бр. 2365/12-г од 30.09.2008. год., одобрило израду докторске дисертације под 
наведеним насловом. Урађену докторску дисертацију предала 03.11.2009. год., и Наставно-
научно веће је својом Одлуком, бр. 3165/17-1 од 11.12.2009. год., формирало Комисију за писање 
Извештаја о оцени и за одбрану предметне докторске дисертације. Докторску дисертацију под 
наведеним насловом одбранила 04.06.2010. године на Економском факултету Универзитета у 
Крагујевцу, пред Комисијом у саставу: проф. др Слободан Малинић (ментор), проф. др Снежана 
Љубисављевић (члан) и проф. др Љиља Антић (члан). 

Аутор већег броја радова објављених и презентираних на домаћим научним 
скуповима и часописима, а известан број радова чека позитивну рецензију, те ће ускоро бити 
публикова у научним часописима. Говори руски језик и служим се енглеским језиком. У раду 
користи оперативни систем Windows и програмски језик Word и Excel.  

Као истраживач учествује на пројекту под називом «Глобализација и транзција – 
нови изазов за финансијско-рачуноводствену професију», који се финансира из средстава 
Економског факултета Универзитата у Крагујевцу.  

 

 


