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ЛИЧНИ ПОДАЦИ:  

 

    

Име и презиме Маја Радојевић 

Адреса                     Краља Петра И 153/16, 38220 Косовска 

   Митровица, Србија 

Телефон                    065/8290699, 066/ 8200542 

Е-маил                     alammaja@yahoo.co.uk 

Националност            српска 

Датум родјења        9. мај 1983. 

 

 

РАДНО ИСКУСТВО: 

 

 

Јануар 2016.год. - Помоћник координатора ПЈ ТВ Мост ( Из Уговора о раду помаже 

координатору ПЈ у активностима оперативног планирања и реализацији планираних 

задатака. Координира са осталим службама, шаље, прима и архивира пословну 

документацију) 

 

Децембар 2012.год - децембар 2015.год, - Помоћник директора за координацију у ЈП 

Мрежа Мост ( Из Уговора о раду бр.01-670 од 07.12.2012. године „Координира 

активности пословних јединица на спровођењу планова развоја и унапређивања 

информисања и координацију активности служби у Дирекцији ЈП Мрежа Мост. 

Координира послове у односима са пословним партнерима, стара се о пословној 

документацији, деловодном протоколу, печату и штамбиљу, обавља и друге послове по 

налогу директора.)  

 

Јул 2004. год. – децембар 2012 год. -  Новинар - извештач у Радио Косовска 

Митровица (Радила сам као новинар на терену извештавајући о актуелним догађајима, 

као водитељ у програму Радија, једном недељно – понедељком – уређивала сам централну 

информативну емисију „Телекс у 18.15х“, уторком сам уређивала и водила јутарњи 

програм, четврком уређивала и водила емисију „Радио трагања“ )            

 

Децембар 2001. год – септембар 2012. год.  Новинар -дописник Радија Blue Sky оз 

Приштине на српском језику (Континуирано сам пратила актуелне дневне политичке, 

економске, културне догађаје и уређивала прилоге, који су се емитовали у оквиру 

програма на српском језику) 
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Март 2008. - јун 2009. год  - Новинар – дописник Агенције Франс пресс из Косовске 

Митровице ( Радила сам као дописник АФП пратећи за њих све битне  вести које би 

могле да задовоље потребе њихових корисника. Обзиром да известавају само на 

француском и енглеском језику, поклањали су пажњу само „битнијим“,  пре свега вестима 

који су повезани са инцидентима и српско-албанским проблемима ) 

 

Септембар – децембар 2004  и март – јун 2005 – Координатор пројекта Divided 

communities” за север Митровице који је финансиран од стране Нансен Диалогуе 

Центре (Пројекат се у првом делу реализовао кроз три једночасоцне емисије о актуелним 

проблемима – статус, културно наслеђе, снабдевање електричном енергијом - а у другом 

делу кроз недељно издање емисије „Шта се слуша преко моста“, у којој су објављиване 

информације из другог дела Косовске Митровице)  

 

Септембар 2000. год –  октобар 2001. године - Новинар информативног  програма 

Радија Контакт плус Косовска Митровица (Радила сам у информативној редакцији 

пратећи актуелне дневне догађаје, уређивала ауторску емисију о збивањима у 

митровачком региону „Хроника 028“, из ове редакције писала неколико чланака за новине 

„Косовска Поља“) 

 

Јануар  2000 год. – август 2000 год. – Новинар – сарадник у Радију „С“ Звечан  

(Обучавала се за обављање посла новинара, прикупљала информације и радила прилоге 

углавном везане за живот локалне заједнице, радила емисије забавног карактера и уживо 

водила емисије и контакт-програме за младу популацију) 

 

 

 Поред ових послова, учествовала сам у десетак краткорочних пројеката који су 

имали за циљ израду радијских или телевизијских прилога и емисија, као и писање 

чланака за различите медијске организације. У периоду док је Радио Косовска Митровица 

био у саставу РТС-а слала сам прилоге  и извештавала у емисијама различитог карактера 

Радио Београда. Посебно, током већих инцидената или протеста уживо сам извештавала у 

програмима других радио станица у Србији.  

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ: 

 

 - Мастер економиста, Економски факултет Приштина Косовска Митровица  

(јул 2017)  

 - Диплома Oxford Centre – Београд, завршен Advanced 2 курс енглеског језика 

(16.јун.2012)  

 - Дипломирани политиколог за новинарство и комунокологију, Факултет 

политичких наука, Универзитет у Београду (април 2008.године дипломирала на тему 

„Политичко организовање Срба на Косову и Метохији после 1999. године“) 

 - Диплома Гимназије природно-математичког и друштвено-језичког смера 

Косовска Митровица (јун 2001) 

 - Certificate of achievement Media Studies at the International Summer School of the 

University of Oslo ( јун – август 2003.год.) 



 - Certificate for participating in seminar on Dialogue and the road to the future in 

Macedonia – Kosovan Nansen Dialogue  (октобар 2003.год.) 

 - Certificate for participating in seminar on Dialogue and the road to the future in 

Macedonia – Kosovan Nansen Dialogue ( децембар 2003.год.) 

 - Certificate for  attending seminar on Conflict Analysis in Macedonia – Nansen 

Dialogue Mitrovica ( фебруар 2003.год.) 

 - Certificate for attending course “Interethnic Dialogue in Divided communities “- 

Nansen Academy, Norway (новембар 2005.год.) 

 

ОСТАЛО : 

 

-  Завршила обуку на компјутерима на Факултету политичких наука у Београду за : 

оперативни сиситем windows, microsoft  word i internet. .  

 

- Језик: Енглески – курс Advanced level, са успехом А 

 

- Возачка дозвола:  “Б” категорије 


