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Подаци о школској спреми: 

 

Завршила Гимназију у Краљеву 1993. године, смер инокоресподент сарадник; 
Студије- Филозофски факултет, Универзитетау Београду,Одељење за историју, дипломирала на 

теми „Културни живот Краљева 1966 – 1972.“ под менторством проф. др Љубодраг Димић; 

Уже научно интерсовање: ратна историја спског народа у ХIX и ХХ веку, ратни меморијали. 
 

Радно искуство : 

 

- Запослена у Заводу за заштиту споменика културе у Краљеву од 2007.  
- Рад у заводској библиотеци; 

 

- Учествовала у изради планских докумената различитих нивоа (ГУП,ППО, ПДР итд).  
 

- Радила на проглашењу добара под претходном заштитом за НКД:  

 

 Спомен парк Попина,  

 Спомен чесма Александра I Обреновића на Златибору,  

 Спомен гробница стрељаним партизанима на Златибору. 
 

- Учествовала као члан стручног тима на великом броју пројеката  конзерваторско 

рестаураторских радова: 

 
 ( Спомен кућа Милунке Савић, Спомен парк Попина, Црква у Митровој Реци, Спомен капела 

Светог Ђорђа са костурницом у Вардишту, Спомен гробница војводи Степи Степановићу, 

Споменик српским ратницима 1912-1918 у Полумиру, Споменик српским ратницима 1912-1918 у 
Краљеву, Спомен гробница из Првог светског рата у Закути, Алеја носилаца споменице 1941. 

Споменику посвећеном другом светском рату у селу Грачац, Споменик посвећен Другом светском 

рату у Жичи, Споменик посвећен Другом светском рату у Матарушкој Бањи, Спомен комплекс у 

Дракчићима, Споменик посвећен Балканским, Првом и Другом светском рату и бомбардовању 
1999 у Адранима и др. ).  

 

Библографија 

 

Коаутор  монографских публикација: 

- Ратина - чувар векова, Краљево, 2022 (978-86-904212-0-6); 

- Светли гробови Ратина, Краљево, 2022 (978-86-904212-1-3); 

 

Коаутор  биографије : 

- Прота Милош Васиљевић – Траг у времену; 

 

Медији : 
 

Радила на медијској промоцији НКД и добара под претходном заштитом: 

https://www.youtube.com/watch?v=I-BhsQLiaPg 

mailto:lidija.crncanin@zzskv.rs
https://www.youtube.com/watch?v=I-BhsQLiaPg


https://www.youtube.com/watch?v=W5awx_j2Dd8 
 

Изложбе и предавања : 

 

Један од организатора и модератор програма под називом „800 година од миропомазања Стефана 
Првовенчаног у Жичи”. 

 

Учесник предавња на позив Цркве Вазнесења Господњег у Врби.-„Свети Спиридон-траг у 

времену“ 
 

Учествовала у радионици посвећеној НКД – знаменитом месту (Спомен парк Попина) на позив 

Културног центра из Врњачке Бање. 

https://www.youtube.com/watch?v=W5awx_j2Dd8

