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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 (одсек за агроекономију), Универзитета у Београду. 
 
На Факултету за менаџмент, Универзитета економских наука у 

Букурешту - Румунија, 2000. године је завршио специјалистичке студије 

на студијском програму Управљање пројектима, 2001. године је 

завршио специјалистичке студије на студијском програму Ефективност 

и ризик у пословању фирми, док 2003. године је одбранио докторску 

дисертацију под називом Одређивање економске ефективности 

инвестиција у пољопривреди (Јужни Банат - СР Југославија).  

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  Институту за  економику пољопривреде у Београду, од 1. 

новембра 2004. године је запослен са пуним радним временом у 

сектору за научно- истраживачки рад, од  јула  2005. године  је 

именован за помоћника директора за сарадњу са привредом, од 

јануара 2015. године је именован за директора Института, а 

реизабран је јануара 2019. године.  

Тренутно је ангажован (као Руководилац) на пројекту ИИИ 46006 

Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања 

стратешких  циљева  Републике  Србије у оквиру Дунавског региона, 

интегрална и интердисциплинарна истраживања (за период 2011-

2019. година), који финансира Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 
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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. 

Као аутор/коаутор, објавио је преко 250 библографских јединица (од 

тога, 9 монографија), које су цитиране у домаћој и страној стручној 

литератури. Такође, као аутор/коаутор, објавио је преко 30 

библиографских јединица у оквиру  ISI/Web of Science листе, које су 

цитиране у домаћој и страној стручној литератури.  

Био је ангажован на преко 50 научно-истраживачких пројеката у 

земљи и иностранству, у својству руководиоца пројекта, 

руководиоца потпројекта, руководиоца истраживачког тима, 

стручног координатора и члана истраживачког тима. 

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама: 

Члан је Академијског одбора за село САНУ, Националног тима за 

препород села Србије, Балканске  еколошке  асоцијације (B.EN.A.), 

Друштва аграрних економиста Европе (E.A.A.E.), Друштва аграрних 

економиста Србије (Д.А.Е.С.), Европске мреже руралног развоја 

(E.R.D.N.), Истраживачке мреже економијe ресурса и биоекономијe 

(RebResNe), Научног друштва арарних економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.).  

5. Остало: 

Одлично говори румунски и делимично енглески и француски језик. 

Користи рачунарске програме у оквиру пакета Microsoft Office, 

WinQSB, као и Matlab. 

Има  развијену сарадњу са већим бројем научно-истраживачких и 

образовних институција, како у земљи, тако и иностранству. 

Иницијатор  је  и  покретач  сарадње  са  Центром  за  роботику,  

Института  „Михајло Пупин“ у Београду (члан је стручног тима који 

ради истраживања везана за обновљиве изворе енергије и могућности 

примене нових чистих технологија у пољопривреди, са посебним 

освртом на Покретни роботизовани соларни електро-генератор). 

 


