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 Факултет ѕа медије и комуникације – мастер студије (2019 - ) 

o Департман за психологију 

 Факултет ѕа медије и комуникације – основне студије (2009 - 2018) 

o Департман за психологију 

 Виша школа за примењену психологију (2006 – 2009) 

 Средња туристичка школа (2002 – 2006) 
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РАДНО	ИСКУСТВО	

 Висока медицинска школа струковних студија ’’Милутин Миланковић’’ , 2019 - ) 

 Стручна пракса – Предшколска установа ’’Медин кутак’’ (децембар 2016 – јануар 2017) – подршка раној 

социјализацији деце и тимско учествовање у стимулисанју развоја деце на раном узрасту 

 Стручна пракса – Центар за рани развој, у оквиру пројета ’’Успостављање	Центра	ѕа	подршку	раном	

развоју	у	Србији’’ (јун – септембар 2015) – волонтерски рад и одржаних дванаест радионица у оквиру 

пројекта ’’Учење кроз игру’’, подршка раној социјализацији деце и тимско учествовање у стимулисању 

когнитивног, моторичког и сензорног развоја деце на раном узрасту	

 Стручна пракса – Центар за рани развој, у оквиру пројета ’’Успостављање	Центра	ѕа	подршку	раном	

развоју	у	Србији	(мај 2015) 

 

БИБЛИОГРАФИЈА	

1. Микић С., Радојловић Ј., Суботић С., Иланковић Т., Јестровић В.,  Ристић	 Т. Улога и значај 

медицинске сестре у савременом систему здравствене заштите. Стручно-научни скуп са 

међународним учешћем: Савремене тенденције у здравственој нези, физиотерапији и 

медицинској радиологији. Београд, 2023.  

2. Ђуришић С., Богавац К., Вулић Н., Љуцовић Д., Ристић	Т.,  Шаћири Б. Мобинг на радном месту 

код здравствених радника. Стручно-научни скуп са међународним учешћем: Савремене 

тенденције у здравственој нези, физиотерапији и медицинској радиологији. Београд, 2023.  

 



 

 

 

 

  

ЧЛАНСТВО	У	ПРОФЕСИОНАЛНИМ	УДРУЖЕЊИМА	

 
- Друштво психолога Србије 

	

3. Радојевић И., Стојановић С., Миленовић Л., Суботић С., Лаковић Ј., Ристић	Т. Улога витамина Д у 

репродуктивном здрављу. Стручно-научни скуп са међународним учешћем: Савремене 

тенденције у здравственој нези, физиотерапији и медицинској радиологији. Београд, 2023.  

4. Лаковић Ј., Суботић С., Синановић Ш., Радојевић И., Ристић	 Т., Иланковић Т. Радиолошка 

дијагностика калкулозе жучне кесе. Стручно-научни скуп са међународним учешћем: Савремене 

тенденције у здравственој нези, физиотерапији и медицинској радиологији. Београд, 2023.  

5. Миленовић Л., Ристић Д., Стојановић С., Радојевић И., Ристић	 Т. Задаци медецинске сестре – 

техничара у превенцији компликација дуготрајног лежања код старих особа. Стручно-научни 

скуп са међународним учешћем: Савремене тенденције у здравственој нези, физиотерапији и 

медицинској радиологији. Београд, 2023.  

6. Шћепановић А., Давидовић Ј., Ристић	Т., Шаћири Б. Психолошка припрема пацијената и опоравак 

после хируршке интервенције. Стручно-научни скуп са међународним учешћем: Савремене 

тенденције у здравственој нези, физиотерапији и медицинској радиологији. Београд, 2023.  

7. Радојловић, Ј., Микић, С., Суботић, С., Ристић,	 Т., & Милетић, Н. (2022). Фрустрације код 

здравствених радника и њихово решавање за време пандемије Ковид-19. Национални конгрес 

УМСТБС са међународним учешћем. Тара, Београд: УМСТБС 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

СЕРТИФИКОВАНЕ	ЕДУКАЦИЈЕ	

 Терапија прихватања и посвећености - основни ниво ( 2022) 

 Сертификовани тренинг ’’ Увод у форензичку психологију’’ (септембар, 2018) 

 Сертификовани тренинг ’’Брзо читање’’ – Школа интелектуалних вештина (јануар, 2018) 

 Сертификовани тренинг ’’Менталне мапе’’– Школа интелектуалних вештина (децембар, 2017) 

 Сертификовани тренинг ’’Технике памћења’’ – Школа интелектуалних вештина (новембар, 2017) 

 Сертификовано стручно усавршавање ’’Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у 

васпитно-образовном раду’’ (октобар, 2016) 
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ДРУГО	

Рад на рачунару:		MS Office paket, srednji nivo 
Страни језици:	Engleski – B2  
          Španski – A2 (iHolai escuela, 2005) 


