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Основну школу завршио у Травнику,
Средњу електротехничку у Новом Саду,
Дипломирао, спољну и унутрашњу трговину, Факултет за
трговину и банкарство, Београд,
Дипломирао, инвестиције на Факултету техничких наука Нови
Сад, Универзитет у Новом Саду,
Магистрирао, ужа научна област (тржиште и маркетинг
пољопривредно прехрамбених производа), Пољопривредни
факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду,
Докторирао, ужа научна област (тржишта и маркетинг
пољопривредно прехрамбених производа), Пољопривредни
факултет Нови Сад, Универзитет Нови Сад,

Радно искуство:

Елнос, Нови Сад, 1998-1999 (сектор маркетинга)
Електропорцелан, Нови Сда, 1999-2001(сектор извоза)
Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво,
мала и средња предузећа (сектор привреде и приватизације) – ИВ
АПВ, Нови Сад, Фонд за развој АПВ, 2001-2005
Општинска Управа Беочин, (Начелник службе за привреду пољопривреду, развој и информисање), 2005-2009
Института за економику пољопривреде, Београд, 2010-2012
Пољопривредни факултет Нoви Сад, катедра за агроекономију,
Универзитет Нови Сад, 2012-2014
Института за економику пољопривреде, Београд, (Заменик
директора), 2014.....

Додатне дипломе и
звања:

Сертификат IBM-a за оперативне системе MSW
HTML- Java Expert
DXTML- Expert
CSS- Expert

Сертификат о познавању енглеског језика, ниво знања
напредни II
Положен државни испит за рад у органима државн управе
Нучна звања:
27.03.2013. год. Научни сарадник (ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ)
22.05.2012. год. Доцент за научну област Агрономија и инжењерски менаџмент,
Универзитет привредна академија, Нови Сад
15.03.2016. год. Ванредни професор за ужу научну област Финансије, трговина,
рачуноводство и ревизија, Алфа Универзитет, Београд
15.03.2016. год. Ванредни професор за ужу научну област Маркетинг и менаџмент, Алфа
Универзитет, Београд
Поред горе наведеног у досадашњем раду проф. др Бориса Кузмана посебно треба истаћи
пројекте на организацији и покретању рада, Фонда за развој АПВ, низ презентација
Војвођанске привреде, активно учешће у изради стратегије развоја Општине Беочин,
учешће у изради стратегије развоја пољопривреде Београда, активности у изради
акцијоног плана за програм прекограничне сарадње. У досадашњем раду је обављао
функцију члана надзорног одбора центра за социјални рад града Новог Сада.
Обављаo функцију представника
капитала Републике Србије при Скупштини
Развојног Фонда Аутономне Покрајине Војводине.
Обавља функцију члана савета Пољопривредног факултета у Земуну испред Владе
Републике Србије.
Члан је радне групе за унапређење сеоског туризма и руралног развоја при
Министарству трговине и туризма Републике Србије.
Члан је Управног одбора Института за економику пољопривреде, Београд
Председник је надзорног одбора ЈП „Национални парка Фрушка гора“.
Током протеклих година написао је две књиге из области стратешког и пословног
планирања и три монографије, док је као коаутор учествовао у писању низа публикација
Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине. Рецензент је научних радова за научне
часописе Економика пољопривреде и Агроекономика. Уједно је учествовао на више
међународних симпозиjума где је презентовао научне радове у области агроиндустрије,
тржишта, менаџмента и маркетинга. До сада има публикован више од 40 научних и
стручних радова као аутор и коаутор у домаћим и међународним научним часописима. Био
је ангажован као ментор, коментор и члан комисија при изради више докторских и мастер
радова. Ангажован је у научно-истраживачком раду на већем броју тржишних пројеката.
Посебно истичемо следеће пројекте:
Пројекат бр. 46006: „Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања
стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона“ за програмски период
2011-2015., као члан истраживачког тима. Пројекат финансира Министарство просвете и
науке Републике Србије, и
Истраживања и константног праћења ЦЕФТА тржишта по питању спољно трговинске
размене агроиндустријских производа Републике Србије, АП Војводина (2012-2014). При

Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, Пројекат финансира Влада АП
Војводине.
Пројекат Владе Војводине „ Унапређење винског туризма на територији АПВ “ (20142015) пројекат финансиран од стране Владе АПВ.
Члан је Друштва аграрних економиста Србије (ДАЕС), Научног друштва аграрних
економиста Балкана НДАЕБ (Balkan Scientific Association of Agricultural EconomicsBSAAE), Балканске асоцијације за заштиту животне средине (Balkan Environmental
Association – B.EN.A.).
Поред поменутог дописни је члан уредништва међународног часописа “Intrnational Journal
of Sustainabel Economies Mangament” (IJSEM), DOI: 10.4018/IJSEM, ISSN: 2160-9659,
EISSN: 2160-9667

