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Чланства у научним и стручним удружењима, посебни ангажмани, додатна усавршавања и 
специјализације 
 

• Члан је српског удружење за маркетинг СеМА која окупља експерте из области 
маркетинга. Поседу-је лиценцу за овлашћеног брокер и дилера и заступника у 
осигурању. Током последипломских студија, учестовала је на више научних и 
стручних конференција из области пословне економије и похађала професионалне 
курсеве из области берзанског, банкарског и маркетинг пословања. Одржала је преда-
вања на: 



• • Београдској банкарској академији – Факултету за банкарство, осигурање и 
финансије, „Брендирање банака“, „Управљање продајом у банкарском сектору“ и 
„Предности дигиталних банкарских услуга“ и „Дигитална трансформација.“ -као 
сарадник у настави. 

• • Факултету организационих наука у Београду-„Организација рада филијале“, 
„Кредитна анализа у цорпорате сегменту“, „Бенефити примене СФЕ пројеката и 
саветодавног банкарства у банка-ма.“-као гостујући предавач. 

• • Привредна комора Србије – „Управљање продајом  у осигуравајућим кућама и 
банкама“-као гостујући предавач. 

 


