
1

Име и презиме: Лана М. Настић
Датум рођења: 18.07.1975.
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Научно звање: истраживач - сарадник
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1. Образовање:

Основну школу завршила је у Двору на Уни, Република Хрватска, а средњу
пољопривредну школу у Новом Граду (БиХ).

На Пољопривредном факултету у Земуну, Одсек за агроекономију,
дипломирала је 2002. године.

Завршила је мастер студије (Агроекономски студијски програм) на
Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду. Мастер рад под
називом „Оцена економских ефеката у изградњу контејнерске хладњаче за
чување јабуке“ одбранила је 16.04.2009. године и тиме је стекла стручни назив
Дипломирани менаџер у агробизнису – мастер.

Похађала је интензивни курс обуке „Маркетинг за предузетнике, мала и
средња предузећа“ у организацији Финодита из Београда, 2003. године, као и
курс за вођење пословних књига у организацији Привредне коморе Београда.

Школске 2009/2010. године уписала је докторске студије на Пољопривредном
Факултету у Новом Саду на студијском програму Агроекономија.

2. Професионално искуство:

Током 2004. и 2005. године, обављала је послове на радном месту стручног
сарадника у пољопривредној апотеци.

Од 1. маја 2006. године запослена је са пуним радним временом у Институту за
економику пољопривреде Београд, у сектору за научно-истраживачки рад.

У периоду од 2006. године била је ангажована на пројекту бр. 361006 „Заштита
шумских подручја и производња природне хране на принципима одрживог
развоја“, пројекту ИП06 – 8152Б “Резервни протеини семена поуздани маркери
за идентификацију сорти и предвиђање технолошког квалитета” и пројекту бр.
159004 “Укључивање привреде Србије у ЕУ, планирање и финансирање
регионалног и руралног развоја и политика развоја предузећа”. Наведени
пројекти су финансирани од стране Министарства науке и заштите животне
средине Републике Србије.

Тренутно је ангажована као члан истраживачког тима на пројекту бр. 46006
„Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања
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стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона“ за
програмски период 2011-2014 године. Пројекат финансира Министарство
просвете и науке Републике Србије.

3. Научна и стручна делатност:

Као аутор или коаутор, објавила је преко 65 библиографских јединица, од
којих су неке цитиране у домаћој и страној стручној литератури. Радове је
објављивала у домаћим и страним часописима и презентовала на научним
скуповима националног и међународног значаја.

У објављеним радовима, као и дипломском и мастер раду бавила се
проблемима инвестиција на микро и макро нивоу, организацијом и
економиком пољопривредне производње, темама везаним за тржиште
пољопривредних производа, као и макроекономском анализом.

Била је ангажована у научно-истраживачком раду на већем броју пројеката у
земљи и иностранству, у својству секретара и члана истраживачких тимова.

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Члан је Друштва аграрних економиста Европе (Е.А.А.Е.) и Научног друштва
аграрних економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.).

5. Остало:

Служи се енглеским и руским језиком.

Одлично познаје рад на рачунару – Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Сарађује са већим бројем научно-истраживачких и образовних институција у
земљи и иностранству.


