
БИОГРАФИЈА 
 

Име: Снежана  

Презиме: Павловић 

Адреса: Генерала Милутина Влајића 18/2 

Тел: 011 363 19 06 

Моб: 064 29 79 770 

e-mail: sm.pavlovic@mpn.gov.rs 
sm.pavlovic@yahoo.com 
 

Датум рођења: 10.06.1975. године 

 
Образовање 

Образовна институција: Филозофски факултет у Београду, Катедра за 
педагогију и андрагогију 

 Положен државни испит за рад у државним 
органима 

 Завршила обуку за координатора реформе 
државне управе 

Година завршетка: 2002 

Степен / научни ниво: дипломирани  андрагог 

Компетенције: Познавање система рада државне и локалне 
самоуправе, компетенције у познавању области  
приватног и јавног партнерства, познавање 
комуникацијских и медијских вештина, 
компетенције у области људских ресурса 

 
Радно искуство 

Период: Организација: Радно место/звање: 

2005-2016 Министарство просвете, 
науке и технолошког 
развоја  
 
 

 

Саветник за стандарде и 
регистре и мрежу школа у 
области основног 
образовања и васпитања 
(од 2011-2016) 
Саветник за 
професионални развој и 
стручно усавршавање 
запослених у образовању 
(2005-2011) 
Члан Комисије Владе 
Републике Србије за 
развој и унапређивање 
верске наставе у 
основним и средњим 
школама (2013 г.) 
Члан међусекторске 
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радне групе која је 
учествовала у пројекту 
италијанске амбасаде 
„Програм подршке 
политици за децу и 
младе у Србији“ 
Аутор и реализатор 
филмског конкурса „Моћ 
воде“ у сарадњи са 
компанијом Цептер 
 
 

2014-2016 Мрежа регионалних 
центара за стручно 
усавршавање 

Стручни консултант за 
организацију 
међународних 
конференција за 
запослене у области 
образовања 

2004-2005 
 

Министарство вера 
 

Саветник за медије и 
школе у министарству 
вера (од 2005-2006) 
Члан Владине Комисије за 
верску наставу 2004-2008 
године 
Координатор за реформу 
државне управе и односе 
са јавношћу 2004-2005 
 

2003-2004 Телевизија Горњи 
Милановац 

в.д  директор и уредник 
телевизије 
 

2000-2003 Телевизија ЈУ ИНФО- 
 

Телевизијски новинар 
политичке редакције 
 

2005-2009 Лист Православље Редовни дописник 
гласила Српске 
православне Цркве 

2003-2007 Православна омладина 
Балкана BOYA 

Регионални координатор 
за Србију, Црну Гору, 
Босну и Херцеговину и 
Хрватску 

 
 
 
 



 
Предавачко искуство- аутор сам и водитељ следећих  програма обука 
 

Тема: Период: Организатор: 

Јавни  
наступ и 
вештине 
презентације –
програм обуке   
државних 
службеника и 
службеника на 
положају из 
области јавног 
наступа 

 
     
 
     2013-2016. године 

 
 
Служба за управљање 
кадровима Владе 
Републике Србије 

Стручно 
усавршавање и 
професионални 
развој васпитача 

 
            2014 година 

Удружење васпитача 
Војводине 

Верификација 
установа 
основног 
образовања и 
васпитања-обука 
за директоре и 
секретаре школа 

 
 
         2014-2016 

Регионални центар за 
стручно усавршавање 
Чачак 

Унутрашњи свет 
образовања- 
програм 
интеркултуралне 
и међурелигијске 
сарадње 

 
 
 
           2014-2016 

 
Немачка фондација 
Конрад Аденауер 
Штифтунг 

Аутентично 
искуство учења, 
програм који је 
намењен 
предметним 
наставницима у 
основним и 
средњим школама 
а тиче се увођења 
иновација у 
наставни процес. 

 

 
    2012-2013 година 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја и 
Православни 
богословски факултет у 
Београду 

2. Подршка   Програм је акредитован 



развоју предмета 
верска настава 
 

    2011-2012 година од стране Завода за 
унапређивање 
образовања и 
васпитања 

3. Јачање 
капацитета и 
професионалних 
компетенција 
наставника 
верске наставе 
2006-2008 г. 
 

 
 
 
     2006-2008 година 

Министарство просвете 
и спорта и Комисија 
Владе Републике 
Србије за верску 
наставу 

Обука школа за 
увођење 
електронских 
просветних 
картона у систем 
образовања и 
васпитања, обука 
за директоре и 
секретаре 
основних школа 
 
 

 
 
 
        2007-година 

Министарство просвете 
и спорта и Завод за 
вредновање квалитета 
у образовању 

 
Професионални 
развој запослених 
у образовању-
мотивисаност за 
стручно 
усавршавање, 
Конференција, 
реализација 
модула који се 
односи на 
мотивацију 
запослених за 
стручно 
усавршавање. 
 

 
 
 
 
 
          2009 година 

 
Министарство просвете 
и Завод за 
унапређивање 
образовања и 
васпитања 

«Боље 
разумевање особа 
са ХИВ-ом кроз 
едукацију у 
основним и 

 
 
 
         2011 година 

Човекољубље-
добротворни фонд СПЦ 



средњим 
школама», 2011. г 
 

«Образовање 
одраслих – 
могућност и 
перспективе у 
духу нових 
законских решења 
 

 
 
 

2011. година 

Човекољубље-
добротворни фонд СПЦ 

Програм јачања 
капацитета и 
тренерских 
вештина 
наставника 
енглеског језика  
 

             
 

               2006-2008 

Пројекат амбасаде САД и 
Министарства просвете и 
спорта 
 

 
 
Стручно усавршавање  

Тема: 1. Јавни наступ 
2. Нове технологије у образовању 
3. Стручно усавршавање-од процене 

потреба до евалуације 
4. Правила писане комуникације у 

администрацији 
5. Односи са медијима 
6. Пословна комуникација 
7. Интеркултурална комуникација 
8. Пословни протокол 
9. Програм обуке координатора реформе 

државне управе (тематске области: 
презентација и брифинг, каскадне 
информације, управљање 
перформансама, консолидоване 
консултантске вештине, мотивација 
других и управљање састанцима) 

10. Тренинг програм за новинаре на тему 
Европских интеграција 

11. Медији и здравље 
12. Цркве, верске заједнице, медији и 

демократија 
13. Школа француског телевизијског 

новинарства ( 120 сати контакт обуке и 18 
дана стажирања на француској 
телевизији Франс 3) 

14. Медији и здравље, Конференција, 



 

Организатор: 1. СУК, 2012 
2. СУК, 2009 
3. СУК, 2012 
4. СУК, 2012 
5. СУК; 2012 
6. Министарство задржавну и локлану 

самоуправу и агенција ЦМПС 
7. Француска амбасада и Медија центар, 

2005 
8. Мотовунска летња школа, Хрватска 2004 
9. Новосадска новинарска школа, Конрад 

Аденауер Штифунг, Пакс Кристи 
10. Француски културни центар, НУНС и 

Факултет за новинарство у Лилу, 
Француска 

11. ТОЛ –Transition on line, Сарајево, 2004 

Датум:  

 
Објављени радови 

Назив рада: Назив 
публикације: 

Издавач: Година: 

Верска тема у 
лаичким 
медијима 

Практикум 
новинарства 
Црква, верске 
заједнице, 
медији и 
демократија 

Новосадска 
новинарска 
школа 

       2004 

Смисао верске 
наставе и 
грађанског 
васпитања у 
систему 
образовања 

Зборник радова Задужбина Вука 
и Доситеја, 
Београд 

       2016 

Архива 
текстова  

Православље-
новине српске 
патријаршије 

Информативна 
служба 
Патријаршије  

     2005-2009 

Приватно и 
јавно 
партнерство у 
систему 
образовања и 
васпитања 

Самоодрживост 
социјалних 
услуга-искуства и 
предлози 

Програм подршке 
политици за децу 
и младе у 
Србији-АИД 8814 
Амбасада 
Републике 
Италије 

          
 
          2015 

Верификација 
установа у 
систему 

Правни саветник НИП Образовни 
информатор 

          2015 



образовања и 
васпитања  

Одредбе новог 
правилника о 
сталном 
стручном 
усавршавању 
запослених у 
систему 
образовање 

Правни саветник НИП Образовни 
информатор 

          2016 

 
Страни језици  

Језик: 

Ниво знања: (1-мин, 3-макс) 

Читање: Писање: Говор: 

Енглески 3 3 3 

Италијански 3 2 2 

Руски 2 2 2 

 
Остало:  

Ауторске репортаже: 

• Ко ће обновити Зебрњак, репортажа о положају мањина у Републици 
Македонији, ТВ Горњи Милановац, 2004 

• Духови у Шибенику, репортажа о повратницима у Републици Хрватској, 
ТВ ЈУ ИНФО, 2002 

• Живот после олује, документарни филм о промоцији могућег  
заједничког живота Срба и Хрвата након ратних дешавања, филм су 
подржали Министарство културе и Уред за мањинска права у 
Републици Хрватској, 2005. г 

• Цар је далеко а небо високо, прича о верским светињама у Сарајеву, ТВ ЈУ 
ИНФО 2002 

 
 
 
 
 
                         

 


