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5. Нови резултати истраживања у близини Пријепоља - заштитна археолошка 
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Београд-Ваљево, 2013: 213-224. (са др Дејаном Булићем) 
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с. год. 13 св. 3 (2018), 631-649 (са Александром Гојгић) 
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ограничења заштите културног наслеђа кроз планове, у Зборнику радова са  Х 

конференције Културно наслеђе, ризици и изазови (ур. Светлана Димитријевић 

Марковић), Београд, 2019: 150-160. (са Катарином Грујовић Брковић и Гораном Кужићем) 

13. Краљево, град на Ибру, Genius loci и идентитети савремене заједнице, Нашa 

прошлост 17/18 (2020), 127-144, (са Милицом Алексић) 

14. Културно наслеђе на простору Парка природе Голија, Монографија Парка природе 

Голија, 2021,  са Катарином Грујовић Брковић. 

 

Конференције и симпозијуми 

  XXXIV Скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва, мај 2011. са темом 

Проблеми заштите археолошког културног наслеђа на територији Завода за 

заштиту споменика културе из Краљева, Сесија Најновији резултати истраживања 

римских налазишта у Србији: Археологија у служби заштите. 

 Симпозијум Ниш и Византија 2017, Ниш 3-5.05.2017. са темом Наслеђе на маргини. 

Заборављено археолошко наслеђе Завода за заштиту споменика културе у Краљеву 

 Oкругли сто Култура памћења и однос према историјским споменицима, Бања Лука 27-

28.09.2018. са темом: Друштвено пожељно памћење, Државне идеологије и покушаји 

реконструкције идентитета 

 Српска археологија између теорије и чињеница VI: Археолошко наслеђе, Филозофки 

факултет одељење за археологију, Центар за теоријску археологију, Београд 29-30. март 

2018.  са темом: Римске терме у Чачку, Студија (не)изводљивости 

 Х конференција Завода за заштиту споменика културе Београд и Института за 

архитектуру и урбанизам Србије: Културно наслеђе, ризици и перспективе, Београд 

31.05.2019. са темом: Развој урбаног језгра града Чачка, од антике до грађанске 

Србије, могућности и ограничења заштите културног наслеђа кроз планове 

 Српска археологија између теорије и чињеница VIII: Археологија и антропоцен, 

Филозофки факултет одељење за археологију, Центар за теоријску археологију, Београд 

27-28. март 2021.  са темом: Вода, наслеђе и ресурс 

 

 



Реализовани пројекти 

Пројекат рехабилитације Римских терми, у оквиру Пројакта ,,Љубљански процес II: 

Рехабилитација наше заједничке баштине” (отпочето 2012) 

документа: 

1. Прелиминарна техничка процена Римских Терми у Чачку (на српском и енглеском) 

2. Студија изводљивости (на српском и енглеском) 

3. Прелиминарни оквир за израду бизнис плана (на српском и енглеском) 

4. Бизнис план 

 

 

Страни језици 

- енглески језик 

- служи се: француски и италијански 


