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Министар саветник  

• 2016. - 2017. Отправник послова  ad interim  - Амбасада Републике Србије у 

Риму, Италија 

• 2014-2016.  Министарство спољних послова Републике Србије  

• 2007-2014.  Министарство за дијаспору, Канцеларија за сарадњу са дијаспором 

и Србима у региону  

  

                            - Помоћник министра за дијаспору   

                            - Саветник   

 

• 2001-2007.      Завод за проучавање културног развитка  

 

                             - Шеф Развојно истраживачког одељења  

                             - Руководилац пројеката из области културне политике 

                             - Члан редакције часописа КУЛТУРА , основаног 1968. 

 

 

• 1992-2001.      ТВ, Филм, Радио и Позориште 

                                                          - Продуцент у Радио Телевизији Србије и РТВ  Београд 

                                                          - Freelance продуцент 

• ОБРАЗОВАЊЕ:     Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских   

                                уметности 

                                                          Дипломатска академија Министарства спољних послова  

                Републике Србије  

• ПОСЕБНЕ ОБУКЕ: Training Programme on Public Policy Design and Evaluation –   

                             Program SIGMA Support for Improvement in Governance and   

                             Management, АБЦ Европске Уније, Програмирање међународне   

                             помоћи, Развој ИПА пројеката 

                        

• ЈЕЗИЦИ:                 Енглески , Руски  

                 

              Рођена  22. марта 1970. Има двоје деце, ћерку и сина.  

 



ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И РАДОВИ: 

• „Улога државних институција у очувању и заштити културног наслеђа 

Србије у иностранству“  

Међународна конференција – Очување и заштита културног наслеђа Србије у 

иностранству - у организацији Инстутута за међународну политику и привреду  -  јун 

2009. 

• „Улога медија у грађењу одоворног приступа заштити баштине“  

Међународна конференција - Културно и природно наслеђе у Србији—Јединствени 

приступ: Нужност или избор?  У оквиру пројекта: Cultural and Environmental Heritage Fund 

for South East Europe, у организацији: British Council и YUSТАТ -  мај 2005. 

• „Поетика бедекера Милоша Црњанског: од Медитерана до последњих 

обронака Шумадије“ 

Међународни научни скуп у организацији Балканолошки института САНУ -  С бедекером 

по југоуисточној Европи,  новембар 2004.  

• „Повезивање образовања и културе путем истраживања и планирања 

културне политике“ 

Међународна конференција «Универзитет уметности као експериментални простор за  

уметничке, педагошке и научне иновације» – Истраживање и иновације у културном 

менаџменту, у организацији Универзитета уметности у Београду и Немачке ректорске 

конференције, октобар 2002.  

• „Стратегија локалног културног развоја у Југоисточној Европи“ (Културна 

политика на локалном нивоу и Примена ефективнх инструмената културне 

политике) 

Регионални скуп у Букурешту, мај 2003. Румунија: у организацији Европске културне 

фондације из Холандије и Екумест асоцијације из Румуније.  

• „Приближавање Европској Унији, Хармонизација регионалних културних 

политика, нови закони“  

Регионална конференција «Кључна питања културне политике Македоније»  Охрид, БЈР 

Македонија, март 2003. у организацији MULTIMEDIA, Performing arts center.  

• „Медији и јавне политике – образовање, култура, наука“ 

Међународна конференција у Београду, октобар 2003. «Медији и образовање», у 

организацији Универзитета  уметности.  


