
 
 
 
 
1. Образовање: 

 
   Име и презиме: Маријана П. Јовановић 

   Датум рођења: 21.04.1986. 

   Академско звање: Дипломирани инжењер пољопривреде, мастер 

   Истраживачко звање: Истраживач- сарадник 

   Држављанство: српско 

   Телефон: + 381 11 69 72 842 

   Е- маil:  marijana_j@iep.bg.ac.rs 

 

Основну школу завршила у Даросави. Гимназију "Милош Савковић" (природно-

математички смер) у Аранђеловцу је завршила 2005. године. Пољопривредни факултет, 

Универзитета у Београду, одсек за Ратарство, уписала је 2005/06. Основне студије је 

завршила јуна 2010., са просечном оценом 8,83 и  темом дипломског рада "Типови 

интеракција у здруженом усеву кукуруза и соје" (предмет: Опште ратарство, катедра за 

агротехнику и агроекологију). Дипломски одбранила 23.06.2010. са оценом 10. 

Студент - докторант на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, од 

29.09.2010. године, модул: ратартсво и повртарство (докторске академске студије, III 

степен). Тема докторске дисертације је прихваћена на научно-наставном већу 

Пољопривредног факултета и на Београдском Универзитету. Докторат је у фази финалне 

израде. 
 
2.  Професионално искуство: 
 
Од 01.10.2010. ангажована у Институту за економику пољопривреде у Београду, у 

сектору за научно-истраживачки рад, као део истраживачког тима на пројекту основних 

истраживања бр. 149007 "Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у 

функцији укључења Републике Србије у Европску унију" који финансира Министарство 

за науку и технолошки развој.  

Од 01.08.2011. ангажована на пројекту III 46006 "Одржива пољопривреда и рурални развој 

у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског 

региона", финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. 

У периоду 2011-2012. ангажована на пројекту TECH.FOOD "Решења и интервенције за 

технолошки трансфер и иновације прехрамбеног сектора у регионима југоисточне Европе“ 

- пројекат у оквиру Програма сарадње за Југоисточну Европу. 

 На позицији истраживача (2011-2012) је ангажована на пројекту "Стратешки развојни 

приоритети локалних сеоских заједница у функцији одрживе одрживе пољопривреде и 

руралног развоја". Финансирање пројекта је обављено у оквиру СТАР пројекта, а који је 

био спроведен под окриљем Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и 

водопривреде РС. 

У периоду 2011-2012. била је члан истраживачког тима у изради стратегије под називом 

„Стратегија одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. година“, а 

наручилац је Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији ГО 

Обреновац. 

 

 

 



Од 2010. године члан је Организационог одбора научног скупа који Институт за економику 

пољопривреде Београд традиционално организује сваке године. 

Од 29.12.2013. године постала члан рецензентског одбора Међународног часописа 

Менаџмент одрживе економије (International Journal of Sustainable Economies Management 

(IJSEM)). 

3. Научна и стручна делатност: 

У радовима објављеним у домаћим и страним стручним часописима и презентираним на 

научним скуповима националног и међународног значаја, бави се темама које се тичу 

производње ратарских култура, крмног биља и економије. Као аутор/коаутор, објавила 

је преко 40 научних радова. 

Ангажована је у научно-истраживачком раду на већем броју тржишних пројеката, у 

својству члана истраживачких тимова, у земљи и иностранству. 

 

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама: 

 

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

 

5. Остало: 
 
Говори енглески језик и познаје рад на рачунару (Microsoft Word, Excel, PowerPoint и 

Internet). 

Активно се бави писањем поезије и певањем. 

Поседује возачку дозволу Б категорије. 


