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1. Образовање:

Основну школу је похађао у Земуну, док је средњу школу (IX Београдска гимназија -
занимање програмер сарадник) завршио у Београду. Основне студије је завршио током 2006.
године на Пољопривредном факултету у Земуну, Универзитета у Београду, одсек за
агроекономију, са темом дипломског рада „Анализа производње конзумних јаја на фарми
ПКБ Инсхра а.д. у 2005. години”. На Пољопривредном факултету, Универзитета у Новом
Саду, јуна 2009. године завршио је мастер студије у домену истраживања „Карактеристике
организационих облика субјеката у пољопривреди“, a тренутно је докторант на докторским
студијама Департмана за економику пољопривреде и социологију села истог факултета.
Током новембра 2007. године завршио је курс „Small farmer adapting Global Market”, у
организацији CARD Института, Hangzhou, Република Кина, а током септембра 2007. године
завршио je курс “International Cooperation and Sustainable Development Policies”, у
организацији Пољопривредног факултета, Универзитета у Болоњи, Poretta Terme, Италија.

2. Професионално искуство:

Током 2001. и 2002. године, обављао је радове на пословима услуга и одржавања, у ATOC
Company, Grand View Lodge - Resort, Nisswa, Minnesota, USA. Од 1. маја 2006. године,
запослен је са пуним радним временом у Институту за економику пољопривреде Београд, у
сектору за научно-истраживачки рад. Од 2006 године био је ангажован на неколико
пројеката основних истраживања Министарства науке и технолошког развоја Републике
Србије (361006 „Заштита шумских подручја и производња природне хране на принципима
одрживог развоја“, ИП06 – 8152Б “Резервни протеини семена поуздани маркери за
идентификацију сорти и предвиђање технолошког квалитета” и 159004 Д - „Укључивање
привреде Србије у Европску унију - планирање и финансирање регионалног и руралног
развоја и политика развоја предузећа“). Тренутно је члан истраживачког тима на пројекту
интердисциплинарних истраживања Министарства просветe, науке и технолошког развоја
Републике Србије III 46006 "Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији
остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона".

3. Научна и стручна делатност:

У дипломском и мастер раду, те радовима објављеним у домаћим и страним научно-
стручним часописима, зборницима и монографским поглављима, најчешће се тематски
бави дешавањима на тржишту пољопривредних производа и агро инпута, финансијским,
организационим и инвестиционим приказима субјеката у пољопривреди, елементима
руралног развоја, као и осталим темама које се тичу агроекономске, биотехнолошке и



економске струке. Као аутор/коаутор објавио је преко 75 библографских јединица, а био је
ангажован на већем броју екстерних научно-истраживачких пројеката ИЕП-а.

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Члан је Научног друштва аграрних економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.) и Европске
асоцијације Аграрних Економиста.

5. Остало:

Одлично говори енглески језик, добро познаје рад на рачунару и активан је играч
преферанса. Сарађује са већим бројем научно-истраживачких и образовних институција
у земљи и иностранству.


