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1. Образовање:
Основну и Средњу Економску школу завршио је Нишу. Студије је завршио
2000. године на Правном факултету, Универзитета у Нишу.
Почетком 2001. године уписао је последипломске студије на Економском
факултету у Нишу курс „Теорија и политика привредног развоја“. На овим
студијама одбранио је два семинарска рада и положио 10 испита са просечном
оценом 9,4. Магистарски рад са насловом „Систем тржишта фактора
производње у Византији као глобални оквир привреде средњовековне Србије“
одбранио је на истом факултету 11. јануара 2003. године. Докторски рад са
насловом „Савремени концепт управљања аграром Србије у условима
транзиције“ одбранио је на Факултету за Менаџмент Зајечар, Мегатренд
универзитета Београд 4. јуна 2014. године.
2. Професионално искуство:
Био је уредник часописа студената Универзитета у Нишу, свеске за друштвене
науке и филозофију „Хуманитас – Научни Подмладак“ у периоду од 1993. до
1997. године. Такође као студент био је потпредседник ССПФ и председник
ЕLLSE на Правном факултету у Нишу – Европско удружење студената права.
Након дипломирања ради као уредник - сарадник Часописа „Економика“, Ниш.
Од 1. фебруара 2004. године, запослен је са пуним радним временом у
Институту за економику пољопривреде Београд, у сектору за научноистраживачки рад.
Био је ангажован као истраживач сарадник на пројектима које је финансирало
Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије и то: бр.
102004 „Развој и структурне промене аграрне привреде и руралних подручја
2002 – 2005“. и бр. 149007Д „Мултифункционална пољопривреда и рурални
развој у функцији укључивања Републике Србије у Европску Унију 2006 –
2010“
Тренутно је ангажован на пројекту бр. 46006 -“Одржива пољопривреда и
рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у
оквиру дунавског региона“.
3. Научна и стручна делатност:
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У докторској дисертацији, монографијама и радовима објављеним у домаћим и
страним стручним часописима и презентираним на научним скуповима
националног и међународног значаја, бави се комплексним приступом аграру.
Његов истраживачки опус креће се од актуелних аграрно-економских тема до
тема о аграру и економији средњовековне Србије и Византије. Посебно треба
истаћи његову преокупацију међународним економским односима (са
историјског и савременог аспекта). Као аутор/коаутор, објавио је преко 110
библиографских јединица (од тога: 11 монографија), које су цитиране у
домаћој и страној стручној литератури.
Био је ангажован у научно-истраживачком раду на већем броју пројеката, у
својству члана истраживачких тимова. Учествовао је на формулисању и
имплементацији стратегија локалног економског развоја општина у
Србији.
4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:
Члан је следећих научних друштава: Друштва економиста „Економика“ Ниш
од 2000; Савеза економиста Србије –Друштва економиста Ниша од 2002; Члан
је Балканске еколошке асоцијације (B.E.N.A.) од 2007; Научног друштва
аграрних економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.) од 2007; Друштва за привредну
историју, Београд од 2008; Друштва аграрних економиста Србије (Д.А.Е.С.) од
2009; Удружење стваралаца Ниша „Цар Константин од 2011.
5. Остало:
Цитиран је више од 30 пута и извршио је десетак рецензија уџбеника, књига и
монографија. Учествовао је на домаћим и међународним конференцијама,
симпозијумима и конгресима преко 40 пута.
Учествује у уређивању четри домаћа и инострана часописа, и то:

 Заменик је главног и одговорног yредника међународног часописа
„ЕКОНОМИКА“, Ниш, Србија, ISSN:0350-137Х, EISSN:2334-9190,UDC:
338(497,1).;COBISS.SR-ID 26903.
 Члан је радакционог колегијума часописа „БИБЛИОТЕКА УГОЛОВНОГО
ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ“, Москва, Русија, ISSN: 2306-2045.

 Члан је редакцијског одбора часописа „INTERNATIONAL JOURNAL OF
HUMANITIES & SOCIAL SCIENCE STUDIES (IJHSSS)“, Karimganj, Assam,
Индија, ISSN: 2349-6711, EISSN:2349-6959.
 Члан је редакцијског одбора часописа „INDEPENDENT JOURNAL OF
MANAGEMENT & PRODUCTION“, Campus Avaré, Бразил. ЕISSN: 2236-269X,
DOI: 10.14807.
Сарађује у својству заменика главног и одговорног уредника часописа
„Економика“ са већим бројем научно-истраживачких и образовних
институција у земљи и иностранству.
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Служи се енглеским и руским језиком. Познаје рад на рачунару, користи многе
рачунарске програме, као и прикупљање података путем интернета.
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