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Година рођења: 1968. 

Образовање: дипломирани инжењер архитектуре, Архитектонски факултет Универзитета 

у Београду 

Радна биографија: 

Од  2001. год. стално запослена у Заводу за заштиту споменика културе Краљево.  

Ради на изради конзерваторско-рестаураторских пројеката, вођењу надзора над извођењем радова 

на заштићеним објектима,  на  изради конзерваторских услова, елабората заштите непокретног 
културног наслеђа за потребе израде просторних и урбанистичких планова и изради 

документације за утврђивање споменика културе и просторних културнио-историјских целина на 

територији коју покрива краљевачки Завод.  

У периоду 2012- 2015. године била в.д. директора Завода.  

Учествовала у изради нацрта Закона о делатности заштите непокретних културних добара 2015. 

године, као члан радне групе оформљене од стране Министарства културе и информисања  

2016- 2021. године члан Стручног савета у проширеном саставу Републичког завода 

Референце (избор): 

 

Израда пројеката 
 

као аутор и руководилац пројекта: 
1. Пројекат санације постојеће дренаже и изолације темељних зидова од влаге  цркве Св. 

Петра и Павла у Кривој Реци, О. Брус, 2004; 

2. Пројекат за санацију од влаге цркве Св. Николе у Кузмичеву, О. Нови Пазар, 2004; 

3. Главни пројекат реконструкције цркве у Рудном, О. Краљево, 2006;  
4. Идејно решење реконструкције Јусовића куле код Пријепоља, О. Пријепоље, 2008;  

5. Идејно решење реконструкције цркве Св. Николе у Брвенику, О.Рашка, 2009;  

6. Израда Геотехничког елабората и Главног пројекта конструкције за потребе израде главног 
пројекта реконструкције цркве Св. Николе У Брвенику; 2009 (реализовано средствима са 

Конкурса Министарства културе и информисања) 

7. Пројекат Санације од влаге цркве Христовог преображења у Придворици, 2009 

(реализовано средствима са Конкурса Министарства културе и информисања и 
Министарства вера);  

8. Главни пројекат санације од земљотреса цркве Св. Илије у Сирчи, О. Краљево, 2011; 



9. Израда Пројекта санације цркве Св. Архистратига Гаврила у Манастиру Клисури у Добрачи 
- Израда Геомеханичког елабората, 2012 (реализовано средствима са Конкурса 

Министарства културе и информисања) 

10. Пројекат санације цркве Св. Петра и Павла у Попама, 2013;  

11. Геодетско техничко снимање структуре града са топографском представом терена и израда 
извештаја о статичко-конструктивној анализи стања свих елемената фортификације 

Хисарџика, 2015 (реализовано средствима са Конкурса Министарства културе и 

информисања); 
12. Израда приоритетне листе за обнову најугроженијих непокретних културних добара, 2015 

(за Конкурс 2015) 

13. Претходнo истраживачки и истраживачки радови на цркви Св. Николе у Баљевцу, 2016 
(реализовано средствима са Конкурса Министарства културе и информисања); 

14. Идејно решење реконструкције цркве Св. Николе у Баљевцу, 2016 (реализовано средствима 

са Конкурса Министарства културе и информисања); 

15. Идејни пројекат за конзерваторско – рестаураторске радове на објекту црква Св. Петра и 
Павла у Кривој Реци, 2016; 

16. Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на Споменику српским ратницима палим 

за слободу отаџбине 1912-1918 у центру Краљева, 2017 (реализовано средствима Града 
Краљева и са Конкурса Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања).); 

17. Идејно решење  реконструкције цркве на Радишића брду, Сјеница, 2018;  

18. Идејни пројекат за санацију од влаге цркве Св. Петра и Павла у Тутину, 2018;  

19. Израда елабората заштите градитељског наслеђа на територији градског насеља 

Пријепоље и документације за утврђивање културних добара 2021 (за Конкурс 

Министарства културе и информисања)  

20. Израда Елабората за допуне одлука о проглашењу непокретних културних добара 2021 (за 

Конкурс Министарства културе и информисања)  
21. Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на Споменику палим ратницима села 

Адрани 1912-1918 и жртвама фашистичког терора села Адрани и Грдице, Град Краљево, 
2022 (реализује се средствима са Конкурса Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања). 

 
као члан тима: 

 1.   Главни пројекат изградње новог конака у манастирском комплексу Дренча, као пројектант 

(аутор пројекта проф. Мирко Ковачевић)  2008; 

 

Израда елабората заштите културног наслеђа на просторима следећих планова: 

 

као руководилац пројекта: 
1. План детаљне регулације Градски трг1 у сарадњи са Републичким заводом,  2009;  

2. План генералне регулације за насељено место Ариље, 2010;  

3. Концепт Плана генералне регулације Маглича, 2010;  

4. План генералне регулације за седиште локалне самоуправе Нова Варош, 2011;  
5. План генералне регулације градског подручја Прибој и стратешке процене утицаја плана на 

животну средину, 2012;  

 
као члан тима:: 

1. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе Увац, 2009;  

2. Просторни план општине Рашка, 2010;  
3. Просторни план општине Нова Варош, 2010;  

4. Просторни  план општине Брус, 2022;  



 

Надзори над извођењем радова 

 

1. на обнови цркве у Рудном, 2006; 

2. на изградњи новог конака у манастиру Дренча, 2008, 2009;  
3. на санацији од влаге цркве Христовог преображења у Придворици, 2010, 2011;  

4. на обнови шетних стаза југоисточног и југозападног обзиђа тврђаве Маглич, 2011; 

5. на обијању малтера са фасадних зидова и неосликаних делова унутрашњих зидова на цркви 
Св. Николе у Баљевцу у оквиру архитектонских истраживања за потребе израде пројекта 

реконструкције, 2016, 

6. конзерваторско рестаураторских радова на Споменику српским ратницима палим за слободу 
отаџбине 1912-1918 у центру Краљева, 2018 

7. конзерваторско рестаураторских радова на Споменику палим ратницима села Адрани 1912 - 

1918 и жртвама фашистичког терора села Адрани и Грдице, 2022 

 

Израда Предлога одлука о утврђивању непокретних културних добара  

1. Предлог Одлуке о утврђивању Зграде старе школе у Ушћу, 2007 (Одлука Владе 

Републике Србије број 05 број 633-8869/2007 од 27.12.2007. године) 

2. Утврђивање заштићене околине средњовековног града Маглича, споменика културе 

од изузетног значаја - пројекат финансиран од стране Министарства културе и 

информисања 2010. године 

3. Израда Елабората за допуне одлука о проглашењу непокретних културних добара за 

четири објекта (Бела црква каранска у селу Каран са фрескама у њој, Стари хан у 

Косјерићу, Родна кућа нар. хероја Драгана Јефтића у Горњем Милановцу, Црква Св. 

Марка са звоником у Ужицу) -пројекат финансиран од стране Министарства културе 

и информисања 2022: 

 

Језик: енглески 

Лиценце: одговорног пројектанта и одговорног извођача 


