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Образовање: 

На Економском факултету Универзитета у Нишу одбранио је магистарски рад са 

насловом „Систем тржишта фактора производње у Византији као глобални оквир 

привреде средњовековне Србије“ 11. јануара 2003. године. Докторску дисертацију 

одбранио је на Факултту за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитета Београд са 

насловом ”Савремени концепт управљања аграром Србије у условима транзиције” 4. 

Јуна 2014. године. 

 

Професионално искуство: 

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 научно-истраживачки рад. 

Научна и стручна делатност: 

У својим радовима који су објављени у домаћим и страним часописима, 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. Као аутор/коаутор, објавио је преко 170 библографских јединица (од тога: 10 

монографије), 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.  

 

Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама: 

Члан је следећих научних друштава:  Друштва економиста „Економика“ Ниш од 2000 

(председник је друштва од децембра 2015); 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; Центра за аграрну 

историју (ЦАИ) Нови Сад од 2016. (члан је програмског савета). ERDN-а од 2018. 

Остало: 

Служи се енглеским и руским језиком. 

Сарађује у својству главног одговорног уредника часописа „Економика“ и часописа 

“Economics of Sustainable Development” са већим бројем научно-истраживачких и 

образовних институција у земљи и иностранству. 
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