
 
 

Радно искуство 
 

• Факултет примењених наука у Нишу, асистент, октобар 2020. и даље, рад на 

одређено време, по уговору. Вођење вежби из предмета: Управљање заштитом животне 

средине, Управљање отпадом, Отпадне воде, Планирање заштите животне средине и 

Извори и заштита од зрачења. 

• Велнес и спа центар  ,,One Wellness,, у Нишу, април 2018. - март 2020. 

физиотерапеут. 

• Велнесс центар ,,Топ форм˝ у Нишу, јануар 2015. - јул 2017. физиотерапеут (уз 

повремени рад на пружању козметичких услуга, педикир, биолошки третмани лица, 

депилације…) 

• Факултет заштите на раду у Нишу, Фебруар 2013. – октобар 2013. (школска 

2012/2013 година), Сарадник у настави на предметима Основи система заштите и Одрживи 

развој, пуно радно време, по уговору. 

• Д.О.О Wелт-Пром Ниш, април 2007. – октобар 2008. физиотерапеут, уз повремени 

рад пружања козметичких услуга. 

• Кабинет за физикалну медицину и рехабилитацију ”Гален” Ниш, јун 2001. – 

новембар 2005. физиотерапеут, (рехабилитација, физикална терапија, лечење након повреда 

и шлога, рад са пацијентима, покретним и теже покретним, кинезитерапија, масажа, 

асистенција лекарима при дијагностичким методама). 

 

Образовање 
 

• Факултет техничких наука у Косовској Митровици, докторске студије, студент друге 

године студија, смер Технолошко инжењерство, у школској 2020/2021. и даље. 

 

• Факултет заштите на раду у Нишу, смер Управљање комуналним системом, Мастер 

инжењер заштите животне средине (2011. - 2013.), дипломирала 2013. са просечном оценом 

9,95. 

 

• Факултет заштите на раду у Нишу, основне студије техничког смера (2008. - 2011.), 

Инжењер заштите животне средине, дипломирала 2011. са просечном оценом 8,64. 

 

• Средња  медицинска  школа  „др  Миленко  Хаџић” Ниш, Физиотерапеутски 

техничар-сестра (1992-1996.), дипломирала 1996. са просечном оценом 4,66. 

 

САЊА СТОЈАНОВИЋ 

    Мастер инжењер заштите животне средине 

 

Датум рођења: 04.02.1977.г. Ниш 

 
Адреса: Првог српског устанка 6, Јелашница 18206, Нишка Бања 

Е-маил: stojanovic77.sanja@gmail.com 

Телефон: 018/4649400, 066/6649400 



Сертификати 
                  

•  Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање 

послова безбедности и здравља на раду – Управа за безбедност и  здравље на раду, фебруар 

2021. 

 

• РС ЦЕРТ - Обука за интерне провераваче Система менџмента, према             програму 

и захтевима стандарда ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015 и ИСО         45001:2018. Октобар 

2020.  Обука је спроведена у складу са ИСО 19011:2018, Смернице за системе управљања  

провером 

 

• Крафт - Центар за стране језике и културу Ниш, курс енглеског језика 2013. – 2014. 

 

Учешће на пројектима 

 
• Координатор међународног пројекта, у оквиру мобилности у култури ,,Мост 

пријатељства – Калаж 2019.” Суфинансиран од стране Секретаријата управе за културу 

Града Ниша 

 

• Координатор међународног пројекта у 2016. (Немачка, Србија) ,,Игра за 

пријатељство без граница”, финансиран од стране Управе за културу Града Ниша. 

 

• Учесник у међународном пројекту ,,TOOLS FOR HEALTH” ERASMUS + 

(Youthpass) ( Румунија, Србија, Турска, Пољска, Бугарска). 

 

Рад на рачунару 

 
• MS Office пакет – напредни ниво 

• Интернет – (свакодневно , приватно и пословно) 

 

Познавање језика 
 

• Енглески језик – писање и читање, средњи ниво  

• Француски језик – основни ниво 

 

Остало 
 

• Волонтер у удружењу Натурал wилд, удружење за очување Јелашничке клисуре 

(2011. и даље). Учесник у акцијама спроведеним у циљу едукације предшколске и 

основношколске деце о заштити животне средине, у току 2012. и 2013. године 

• Секретар фолклорног ансамбла КУД ,,Анђели,, из Јелашнице, од марта 2014. и даље 

(организовање група, организовање гостовања, концерата, путовања и других видова 

наступа, представљање КУД-а широј јавности) 

• Возачка дозвола Б категорије, активан возач, удата, мајка две одрасле кћери, 

непушач 


