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1. Образовање:
Основну школу је завршио у родном месту (Глогоњ, општина Панчево), док је
позивноусмерено образовање и васпитање средњег степена (занимање помоћник
истраживача у математици) завршио у Панчеву. Студије је завршио 1993. године на
Пољопривредном факултету у Земуну, Универзитета у Београду.
На Факултету за менаџмент, Универзитета економских наука у Букурешту - Румунија,
јуна 2000. године завршио је специјалистичке студије у домену истраживања „Управљање
пројектима“, а јуна 2001. године специјалистичке студије у домену истраживања
„Ефективност и ризик у пословању фирми“. Новембра 2003. године, на Факултету за
менаџмент, Универзитета економских наука у Букурешту - Румунија, одбранио је
докторску дисертацију под називом „Одређивање економске ефективности инвестиција у
пољопривреди (Јужни Банат - СР Југославија)“. Диплому о завршеним докторским
студијама и стручном називу доктора економских наука, нострификовао је на Економском
факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду, дана 21.11.2005. године.
2. Професионално искуство:

Од септембра 1984. године, обављао је самосталну професионалну делатност у
пољопривреди на сопственом имању. Јула 1994. године, постаје власник и директор фирме
П.П. „Субарија“, чија се делатност искључиво огледала у пословима везаним за
агробизнис сектор.
У периоду 2000-2003. година, уз редовно похађање докторских студија, био је
ангажован на Катедри за економску ефективност инвестиција, Факултета за
менаџмент, Универзитета економских наука у Букурешту - Румунија, као сарадник у
настави на предмету Економска ефективност инвестиција.
У периоду 2003-2004. година, био је ангажован у Институту за економику пољопривреде
Букурешт - Румунија, као спољни научни сарадник у сектору за научно-истраживачки рад.
Од 1. новембра 2004. године, запослен је са пуним радним временом у Институту за
економику пољопривреде Београд, у сектору за научно- истраживачки рад. Научно
звање научни сарадник стекао је 31.05.2006. године, док је научно звање виши научни
сарадник стекао 28.11.2012. године.
У звање доцента за ужу научну област Економија изабран је 02.02.2009. године (на
Факултету за економију и политичке науке, Универзитет Браћа Карић у Београду), док
је у наставно звање ванредни професор за ужу област Економија и финансије изабра
20.03.2014. године (на Високој школи за менаџмент и економију у Крагујевцу).

У програмском периоду 2004-2005. година, био је ангажован на пројекту основних
истраживања бр. 102004 „Развој и структурне промене аграрне привреде и руралних
подручја“, Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије. Био је
члан истраживачког тима на пројекту основних истраживања бр. 149007
„Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључења Републике
Србије у Европску унију“, Министарства науке и технолошког развоја Републике
Србије, у програмском периоду 2006-2010. година.
Тренутно је ангажован на пројекту ИИИ 46006 „Одржива пољопривреда и рурални развој
у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског
региона” (Руководилац Потпројекта А „Одржива пољопривреда и рурални развој у
Горњем Подунављу“), интегрална и интердисциплинарна истраживања (период 2011-2014.
година), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
У Институту за економику пољопривреде Београд, од јула месеца 2005. године је
именован за помоћника директора за сарадњу са привредом, док од јануара месеца
2015. године је именован за директора Института.
3. Научна и стручна делатност:
У специјалистичким тезама, докторској дисертацији, монографијама и радовима
објавЉеним у домаћим и страним стручним часописима и презентираним на научним
скуповима националног и међународног значаја, бави се пре свега темама које се тичу
агроекономске и економске науке и струке, са посебним акцентом на економску
ефективност инвестиција.
Део свог научно-истраживачког рада је усмерио у правцу стратешког планирања, и
то: израда стратегија социо-економског развоја локалних заједница; израда
стратегија одрживог развоја пољопривреде и руралног развоја локалних заједница. У
изради стратешких докумената, обрађује више тематских области, али су инвестиције
(у основна средства) примарна сфера његовог истраживачког рада.
Као аутор/коаутор, објавио је преко 150 библографских јединица (од тога, 7
монографија: 3 међународног и 4 домаћег значаја), које су цитиране у домаћој и страној
стручној литератури. Такође, као аутор/коаутор, објавио је преко 15 библиографских
јединица у оквиру ISI Thomson Reuters листе, које су цитиране у домаћој и страној
стручној литератури.
Био је ангажован у научно-истраживачком раду на већем броју пројеката, у својству
руководиоца пројекта, руководиоца истраживачког тима, стручног координатора и
члана истраживачких тимова, у земљи и иностранству (видети Прилог број 1.).
4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:
Члан је Балканске еколошке асоцијације (B.EN.A.); Друштва аграрних економиста
Европе (E.A.A.E.); Друштва аграрних економиста Србије (Д.А.Е.С.), од 2007. године,
члан је Управног одбора; Научног друштва аграрних економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.),
од 2007. године, члан је Надзорног одбора. Такође, треба истаћи да је члан Националног
конвента о Европској унији (НКЕУ), Радна група „ПОЉОПРИВРЕДА“.
5. Остало:
Семинари/тренинзи:
 Најбоља технолошка иновација 2007. године (НТИ 2007.) (www.inovacija.org);
 The European Union’s CARDS Regional Programme 2010 (www.cbib-eu.org).
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Едиторски послови: дописни уредник часописа међународног значаја верификованог
посебним одлукама: Економика поЉопривреде, Београд. ISSN: 0352-3462, UDC:
338.43:63; дописни уредник часописа уписаног у међународним базама података:
International Journal of Sustainable Economies Management (IJSEM), DOI: 10.4018/IJSEM,
ISSN: 2160-9659, EISSN: 2160-9667; дописни уредник часописа: Scientific Papers Series
“Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. Official Journal
of the Faculty of Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development,
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania. Print ISSN
1844-5640, e-ISSN 2247-3527; члан научног одбора часописа уписаног у међународним
базама података: Economic Insights -Trends and Challenges (Formerly: Petroleum-Gas
University of Ploiesti Bulletin, Economic Sciences Series, ISSN 1224-6832), ISSN 2284-8576,
Online ISSN 2284-8584, ISSN-L 2284-8576; члан издавачког одбора часописа уписаног у
међународним базама података: Academy of Economic Studies of Bucharest, ECONOMY,
Management Series, ISSN: 1454-0320; члан надзорног савета часописа уписаног у
међународним базама података: TRANSITION, Journal of economics and politics of
transition, Tuzla-Belgrade, ISSN 1512-5785, UDK 330.142; члан издавачког савета
часописа: Ekonomika, Niš, YUISSN 0350-137X, UDK: 338 (497,1).
У оквиру Задужбине Андрејевић: члан је Редакцијског одбора Библиотеке
„ИНИТИУМ“ (која објављује мастер радове).
Стручни оцењивач: испред Института за економику пољопривреде, Београд - био је
евалуатор за истраживачке пројекте који се подносе Министарству за науку и
технолошки развој Републике Србије (током 2005 и 2011. године).
Тимски дух: учешће у активностима примењених и истраживачких пројеката
Института за економику пољопривреде (учешће у стручним тимовима на реализацији
преко 30 научно-истраживачких пројеката, у земљи и иностранству).
Страни језици: одлично говори румунски језик, релативно се добро служи енглеским и
француским језиком.
Рад на рачунару: познаје основне рачунарске програме у оквиру пакета Microsoft Office,
економетријске и статистичке рачунарске програме, као и прикупљање података путем
интернета.
Поред горе наведеног, треба напоменути да има развијену плодотворну сарадњу са
већим бројем научно-истраживачких и образовних институција, како у земљи, тако и
иностранству. Сходно томе, има посебан допринос у сарадњи Института за економику
пољопривреде са бројним научно-истраживачким и образовним институцијама из
земаља ЕУ, пре свега: Румуније, Француске, Грчке, Аустрије и Пољске. Такође,
иницијатор је и покретач сарадње са Центром за роботику, Института „Михајло
Пупин“ Београд (члан је стручног тима који ради истраживања везана за могућности
примене нових чистих технологија у пољопривреди „Покретни роботизовани соларни
електро-генератор“).
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