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1. Образовање:
Основну школу је завршила у родном месту (Приштина), где је завршила и
средњу пољопривредну школу општег смера. Студије је завршила 1986.године
на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини. Последипломске
студије на одсеку ,,Организација и економика производње” уписала на
Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини 2005.год.
Дана, 11. марта 2010.године успешно је одбранила своју магистарску
тезу на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, Зубин поток,
Лешак, под називом ,,Значај маркентишког приступа у производњи јунећег
меса и његова економска оправданост”.

У звање истраживача сарадника изабрана је мaja 2010. године у
Институту за економику пољопривреде, Београд.
2. Професионално искуство:
Након апсолвирања радила је школске 1985/86 као професор у средњој
пољопривредној школи у Приштини. Непосредно после дипломирања,
запошљава се у ПИК Косово Поље, где у периоду од 1986 до 1996. год.
прелази пут од инжињера приправника до шефа ратарске производње у
Орловићу. Од 1996. до 2006. год ради у ЈКП ,,Комуналац” Приштина, као
координатор за градско зеленило и холтикултуру.
Од 1. фебруара 2006. год. почиње са радом у Институту за економику
пољопривреде у Београду као истраживач приправник у сектору за научно

истраживачки рад.
Од 2006. до 2008.године учествује у реализацији пројекта Министарства
науке и заштите животне средине БТН- 351010Б ,,Оптимизација и
стандардизација аутохтоних млечних производа са заштитом ознаке
порекла”као члан истраживачког тима.
У оквиру
1.4.2008. до
Министарства
под називом

Програма истраживања у области технолошког развоја, од
31.3.2011. године, ангажована је у реализацији пројекта
науке и заштите животне средине на пројекту број: ТР 20111
''Стандардизција технолошког поступка традиционалне
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производње голијског сира применом аутохтоних бактерија млечне киселине у
циљу заштите географских ознака и порекла'' као члан истраживачког тима.
Тренутно је на Пројекту: ИИИ 46006 – ,,Одржива пољопривреда и

рурални развој у функцији
остваривања стратешких циљева
Републике Србије у оквиру Дунавског региона,, финансираног од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, за пројектни период 2011-2014.
3. Научна и стручна делатност:
До данас је као аутор или коаутор објавила преко 80 радова који су
објављени у научним и стручним часописима, у земљи и иностранству.
4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:
Члан је Друштва аграрних економиста Балкана
5. Остало:
Служи се руским језиком и делимично енглеским, познаје рад на PC
рачунару, односно програмске апликације: Microsoft Office (Word, Excel,
Equation, Power Point), Open Office, Adobe Akrobat Reader, Total Commander,
WinQSB i sl.Такође, користи предности прикупљања и размене података путем
Интернета (Internet Explorer, Outlook Express, Foxmail, Mozila, Opera itd.).
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