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Радно искуство 
 
2014 – Редовни професор, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета 
Универзитета у Београду (2010 – Ванредни професор; 2006 – Доцент; 2003 – Асистент; 2000 -  
Асистент-припrавник; 1998 – истраживач-стипендиста)  
 
Образовање 
 
2006, Доктор етнологије-антропологије, Универзитет у Београду 
2003, Магистар етнологије-антропологије, Универзитет у Београду 
1998, Дипломирани етнолог-антрополог, Филозофски факултет Универзитета у Београду 
1994, Четрнаеста београдска гимназија 
1990, Основна школа „Свети сава“, Београд 
 
Изабрани истраживачки пројекти 
 
2011-2017, Идентитетске политике Европске уније: Прилагођавање и примена у Републици 
Србији (руководилац), Филозофски факултет у Београду/Министарство образовања, науке и 
технолошког развоја Републике Србије 
2014-2016, Ка правичним политикама и услугама за оболеле од ретких болести (истраживач) 
2014, Друштвени и културни потенцијал Рома у Србији (истраживач), Удружење правника за 
медицинско право/Европска унија 
2013-2015, Нематеријално културно наслеђе у процесу европских интеграција Републике 
Србије (руководилац), Етнолошко-антрополошко друштво Србије/Министарство културе и 
информисања Републике Србије 
2011-2012, Културни идентитети као нематеријално културно наслеђе (истраживач), 
Филозофски факултет у Београду/ Министарство културе и информисања Републике Србије 
2010-2011, Друштвено-хуманистичке науке као нематеријално културно наслеђе 
(руководилац), Етнолошко-антрополошко друштво Србије/Министарство културе и 
информисања Републике Србије 
2006-2010, Антропологија у 20. веку: Теоријски и методолошки домети (истраживач и 
секретар пројекта), Филозофски факултет у Београду/Министарство образовања, науке и 
технолошког развоја Републике Србије 
2001-2005, Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије (истраживач), 
Филозофски факултет у Београду/Министарство образовања, науке и технолошког развоја 
Републике Србије 
1998-2000, Живот и обичаји српског народа (истраживач-стипендиста), Филозофски 
факултет у Београду/Министарство образовања, науке и технолошког развоја Републике 
Србије 
 
Дужности и чланства 
 



од 2017, Матични одбор за историју, археологију и етнологију Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије 
од 2016, Европска мрежа за вредновање истраживања у друштвено-хуманистичким наукама 
од 2015, Светски савет антрополошких друштава (делегат Етнолошко-антрополошког 
друштва Србије) 
2015-2016, Председник комисије за наставу Филозофског факултета Универзитета у Београду 
од 2015, Радна група за друштвено-хуманистичке науке, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије 
од 2014, Веће групације друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду 
од 2014, Центар за антропологију науке и образовања Филозофског факултета у Београду 
(управник) 
од 2014, Етноантрополошки проблеми – монографије (уредник) 
2009-2012, Продекан за наставу Филозофског факултета у Београду 
2011-2012, Антропологија – Часопис Института за етнологију и антропологију Филзоофског 
факултета у Београду (уредник) 
2009-2011, Центар за етнолошко-антрополошка истраживања Филозофског факултета у 
Београду (управник; данас: Институт за етнолошко-антрополошка истраживања) 
од 2008, члан редакција часописа Антропологија, Етноантрополошки проблеми и Африка 
2008-2010, Председник Извршног одбора Етнолошко-антрополошког друштва Србије 
2004-2017 , члан више међународних удружења (Етнолошко-антрополошко друштво Србије, 
Међународно друштво за антропологију Југоисточне Европе, Европско удружење социјалних 
антрополога и друга) 
 
Предавачко искуство (изабрани предмети) 
 
Методологија етнологије и антропологије 
Национална етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање 
Антропологија науке и политике 
Етнологија Новог света 
Антропологија света: глобализација и мултикултурализам 
 
Истраживачка поља 
 
Основна истраживања: историја, теорија и методологија етнологије и антропологије; 
антропологија науек и образовања; мултикултурализам и политика идентитета 
 
Примењена истраживања: научна, образовна и културна политика; вредновање друштвено-
хуманистичких наука;  етика истраживања; заштита нематеријалног културног наслеђа; 
култура и квалитет живота 
 
Менторски рад 
 
Више десетина докторских, мастер и дипломских кандидата. 
 
Књиге 
 
2016, Поврата наслеђу: оглед из примењене хуманистике, Београд: Филозофски факултет 



2014, Антропологија мултикултурализма: од политике идентитета ка заштити културног 
наслеђа, Београд: Филозофски факултет 
2014, Велика школа у Београду 1863-2013 (уредник, са Зораном Мирковићем), Београд: 
Универзитет у Београду 
2014, Les traditions en Europe : modification, invention et instrumentalisation des traditions, 
Belgrade (уредник, са Сенком Ковач), Београд и Сирогојно: Филозофски факултет и Музеј на 
отвореном Старо село Сирогојно 
2010, Ка политици српске антропологије за 21 век, Београд: Филозофски факултет и Српски 
генеалошки центар 2010, Историја постмдоерне антропологије: Интертемпорална 
хетерархија, Београд: Филозофски факултет 
2007, Историја постмодерне антропологије: После постмодернизма, Београд: Филозофски 
факултет и Српски генеалошки центар 
2007, Историја постмодерне антропологије: Теорија етнографије, Београд: Филозофски 
факултет и Српски генеалошки центар 
2003, Проблем етнографски стварног, Београд: Филозофски факултет и Српски генеалошки 
центар 
 
Изабрани чланци и поглавља 
 
2014, Нема надлежности без матичности:  Децентрализација као гарант опстанка 
Универзитета у Београду, у: Мирковић и Миленковић, ур. (горепоменуто издање) 
2014, Повратак држави и идентитет у доба њиховог „краја“. Етнолошко-антрополошке свеске 
23: 17-35. 
2013, Serbia and the European Union: Is the “culturalization” of accession criteria on the way? In: 
Laursen, Finn (eds.) EU enlargement: current challenges and strategic shoices (Multiple Europes vol. 
50). Brussels: P.I.E. Peter Lang, pp. 153-172 (са Марком Миленковићем). 
2013, Administrative reform and debates over public agencies’ role in Serbia. Belgrade Law review 
61(3): 135-150 (са Марком Миленковићем). 
2013, Зар је чланак вреднији од књиге?!? О разарању интерпретативног суверенитета српског 
друштва. Етно-антрополошки проблеми 8(4) (n.s.): 899-925. (са Иваном Ковачевићем) 
2013, О очувању националног идентитета и културне баштине у европским интеграцијама, 
Етно-антрополошки проблеми 8(2): 453-470. 
2012, Југословенски мултикултурализам? Прелиминарно разматрање. У: Ковачевић, Иван 
(ур.), Есеји о југословенском културном наслеђу. Београд: одељење за етнологију и 
антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Српски генеалошки 
центар.  
 
Преводи 
 
2012, Израел М. и Ј. Хеј Етика истраживања у друштвеним наукама. Беград. Службени гласник 
2009, Хестер Мика и Пол Форд, Компјутери и етика у сајбер-добу: приступ преко студије 
случаја, Београд: Службени гласник 
2006, Џонсон, Дебра, Компјутерска етика, Београд: Службени гласник 
2003, Вил Хатон и Ентони Гиденс (прир.), На ивици : живети са глобалним капитализмом, 

Београд: Плато. 


