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1. Образовање: 

Основну школу је завршила у родном месту (Приштина), где је завршила и средњу 

пољопривредну школу општег смера. Студије је завршила 1986.године на Пољопривредном 

факултету Универзитета у Приштини, (општи смер). Последипломске студије на одсеку 

,,Организација и економика производње” уписала  на Пољопривредном факултету 

Универзитета у Приштини 2005.год. Марта 2010.године је одбранила магистарску тезу  на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, Зубин поток, Лешак и тиме стекла 

звање Магистра Биотехнологије. Докторску дисертацију одбранила је септембра 2018.  

године на Универзитету у Београду, и тиме стекла звање Доктора наука из 

мултидисциплинарне научне области – биотехнологије и економије.  

2. Професионално искуство: 

Након апсолвирања радила је школске 1985/86 као професор у средњој 

пољопривредној школи у Приштини. Непосредно после дипломирања, запошљава  се у 

ПИК Косово Поље, где у периоду од 1986 до 1996. год. прелази пут од инжињера 

приправника до шефа ратарске производње у Орловићу. Од 1996. до 2006. год ради у ЈКП 

,,Комуналац” Приштина, као координатор за градско зеленило и холтикултуру. Од 1. 

фебруара 2006. год. почиње са радом у Институту за економику пољопривреде у Београду 

као истраживач приправник у сектору за научно истраживачки рад. Од 2006. до 

2008.године учествује у реализацији пројекта Министарства  науке и заштите животне 

средине БТН- 351010Б  као члан истраживачког тима; у оквиру  Програма истраживања у 

области технолошког развоја, од 1.4.2008. до 31.3.2011. године, ангажована је у 

реализацији пројекта ТР 20111 као члан истраживачког тима; Тренутно је 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:  

 До данас је као аутор или коаутор објавила велики број радова који су објављени у 

научним и стручним часописима, у земљи и иностранству. Конкретан  допринос у научно-

истраживачком раду је препознат и усмерен ка основним питањима из 4 области: техно-

економске анализе и оптимизације, развој руралних подручја за производњу хране, 

пољопривреда и прехрамбена индустрија (према аспекту у решавању проблема одрживости 

пољопривредне производње) и биотехнологија у прехрамбеној индустрији усаглашавајући 

економске, еколошке и социјалне аспекте. 
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