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1. Образовање:
Основну школу „Вук Караџић“ завршила је у Црвенки, где је била
председник омладине. За време основног образовања, поред дипломе „Вук
Караџић“ издвајају се и следеће награде, признања, дипломе и похвалнице са
такмичења на којима је учествовала: Друштво за стране језике и књижевности
општина Апатин, Кула, Оџаци и Сомбор (1987), Општинска конференција
народне технике Кула (1. место, 1987), Покрајински савет за безбедност
саобраћаја, ауто-мото савез Војводине (1987), Одбор мале Грохарјеве
сликарске колоније Смедеревска Паланка - Шкофја Лока (1986), Детското
ликовно студио „Кирил и Методиј“ Битола (1986), Štiriindvajseti Festival Kurirček
Maribor (1986), Удружење педагога ликовне културе Косова (1986), Похвалнице
за постигнуте резултате из ликовне културе (1985., 1986., 1987), Културно
просветна заједница Кула (1. место „Месец књиге“ 1983) и др.
Средњу Економску школу завршила је у Кули.
На Економски факултет у Суботици уписала се 1991. године,
дипломирала је 1996. године, на смеру маркетинг, када је одбранила
дипломски рад под насловом „Организовање и заштита потрошача“ с
оценом 10. На Економском факултету у Суботици поред енглеског језика,
положила је и испите из француског језика. За време основних студија, више
пута је била ангажована у Шећерана „Црвенка“ - Црвенка, „Црвенка“ банка Црвенка и д.д. „Север“- Суботица.
За време магистарских студија, смер маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа на Пољопривредном факултету у Новом Саду, остварила
је просечну оцену 9,17. Промовисана је у магистра пољопривредних наука 2004.
године на Пољопривредном факултету у Новом Саду, када је одбранила
магистарски
рад
под
насловом
„Обележја
потрошње
пољопривредно-прехрамбених производа у Србији и Црној Гори“.
Докторску дисертацију под насловом „Упоредна анализа потрошње пољопривредно-прехрамбених производа“ одбранила је 2006. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду, на основу чега је стекла научни степен
доктора пољопривредних наука. У докторској дисертацији сагледава основна
обележја потрошње пољопривредно-прехрамбених производа у Европи,
посматрано са квантитативног и квалитативног аспекта, како укупно, тако и
потрошњу по земљама различите економске развијености као и на нивоу
Европске Уније, Западне и Источне Европе, те стање и тенденције у Србији и
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Црној Гори, као и место које заузима у Европи на основу добијених
параметара.

2. Професионално искуство:
Радила је у “CARL ZEISS” представништву за Србију и Црну Гору у Београду на пословима из области маркетинга и продаје 1997. године. Исте године
похађа обуку из области логистичких услуга у „CARL ZEISS“ представништво
за Источну Европу у Будимпешти (Мађарска).
У “YUCO” Пословни систем у Новом Саду је в.д. директора маркетинга
у периоду 1997-1998. године. Поред тога, у „YUCO-Trgovina“ била је ангажована за промоцију и продају козметике „Multiaktiv“ 1998. године. Снимила је као
актер више пропагандних TV спотова за производе „YUCO-Hemija“ који су
емитовани на TV RTS 1, TV RTS 2, TV SKY SAT Херцег Нови, TV Крагујевац,
TV Галаксија Чачак, TV Неготин Крајина, TV Суботица, TV Ниш, TV Бор, TV
Трстеник и др.
У MK COMMERCE у Новом Саду ради у Export-Import 1999. године.
У “LECO-Instrumente” представништву за Србију и Црну Гору у Новом
Саду ради на пословима из области маркетинга и продаје у периоду
2000-2003. године. У “LECO-Instrumente” представништву за Источну Европу у
Прагу (Чешка Република) похађала је обуку из области логистичких услуга
2001. године.
У Научном институту за ратарство и повртарство у Новом Саду ради од
новембра 2005. године, где је била руководилац система квалитета и заштите
животне средине.
У Институту за економику пољопривреде у Београду ради од новембра
2006. године.
У
периоду
2006-2010.
године
била
је
ангажована
у
научно-истраживачком раду на пројекту: Мултифункционална пољопривреда и
рурални развој у функцији укључења Републике Србије у Европску унију, који
је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
Од 2011. године ангажована је у научно-истраживачком раду на
пројекту: Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања
стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона, које
такође финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

3. Научна и стручна делатност:
Научно звање научни сарадник, у области друштвених наукаекономија, стекла је 16. априла 2008. године.
До сада је самостално као аутор објавила шест монографија:
„Упоредна анализа потрошње пољопривредно прехрамбених производа“
(2007), „Рецепти виталности“ (2007), „Маркетинг концепт и заштита
потрошача“ (2008), „Анализа производње поврћа у Републици Србији“ (2009),
„Анализа производње воћа и грожђа у Републици Србији“ (2009),
„Истраживање тржишта ЕУ“ (2011) и више научних радова националног и
међународног значаја.
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Самостално написана шеста монографија „Истраживање тржишта
ЕУ“ је настала као плод дугогодишње пословне сарадње аутора са
компанијама у иностранству и ангажовања на изради међународних пројеката
истраживања тржишта и креирања маркетиншких активности. Од Матице
српске - Нови Сад поседује више захвалница на поклоњеним књигама.
Најчешће се бави темама економске и агроекономске струке:
маркетинг, међународно тржиште (пољопривредно-прехрамбени производи,
природна козметика, модна индустрија, спортска опрема, туризам и др),
производња, потрошња, извоз, увоз, заштита животне средине, квалитет и др.
Поред тога, у складу с трендом здравог начина живота, бави се и темама из
области нутриционизма, спорта и медицине.
Поседује Цертификат Црногорске Спортске Академије за учешће и
допринос у раду (VI Congress of Montenegrin Sport Academy, VII International
Scientific Conference Montenegrin Sport Academy, 2010).
У организацији BSI (British Standards Institution) из Лондона, успешно је
похађала обуке из области ISO 9001 i ISO 22000 и стекла Цертификат за
интерног аудитора (ISO 9001:2000, Internal Auditor, BSI Management Systems) 6.
децембра 2005. године и Цертификат за увод у ISO 22000 (Food Safety ISO
22000:2005, Introduction, BSI Management Systems) 5. априла 2006. године.
Сарађује са научно-истраживачким и образовним институцијама у
земљи и иностранству.
Учествовала је на националним и иностраним научно-стручним
скуповима.
Учествовала је и на више међународних Virtual Conferences.
Члан је Научног већа Института за економику пољопривреде у
Београду.

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:
У периоду 2007-2008. године је била члан стручног удружења European
Association of Agricultural Economists (EAAE).
Члан је Научног друштва аграрних економиста Балкана.

5. Остало:
Познаје више рачунарских програма.
Рекреативно се бави спортом.
Слика. Користи комбиновану сликарску технику. Више пута је
ангажована на изради међународних пројеката из области арт маркетинга.
Говори, чита и пише енглески језик.
Говори италијански, француски и шпански језик.
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