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ОВУ МОНОГРАФИЈУ ПОСВЕЋУЈЕМО СВИМА КОЈИ СУ РАДИЛИ И КОЈИ 
РАДЕ У ИНСТИТУТУ, КОЈИ СУ НА БИЛО КОЈИ НАЧИН САРАЂИВАЛИ И 
САРАЂУЈУ СА ИНСТИТУТОМ, ОНИМА КОЈИ СУ НА БИЛО КОЈИ НАЧИН 

ДОПРИНЕЛИ ДА ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
ОПСТАНЕ, РАЗВИЈА СЕ И ДОЖИВИ ПРВИХ ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА, 

КАО И ОНИМА КОЈИМА ЋЕ ОВАЈ ЈУБИЛЕЈ БИТИ ПОДСТРЕК 
И ИНСПИРАЦИЈА ЗА НАРЕДНЕ ЈУБИЛЕЈЕ УСПЕШНОГ РАДА И 

ПОСТОЈАЊА ОВОГ ИНСТИТУТА.    

Запослени у Институту за економику пољопривреде – октобар 2009.
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УВОД

Крајем августа 2009. године навршило се 60 година од оснивања Института за 
економику пољопривреде – научноистраживачке организације, која је оставила 
неизбрисив истраживачки траг у области аграрне економије Републике Србије. 
Институт је у овом вишедеценијском периоду пролазио кроз све фазе друштевено-
економског развоја земље, делећи судбину земље и народа. Институт је, као једна 
од најстаријих и најугледнијих научноистраживачких институција у сектору 
пољопривреде у земљи, непрекидно сагледавао, анализирао и нудио решења за 
свеколике економске проблеме аграра, као изузетно значајног сектора националне 
економије. На то указује  преко  650 пројеката у више области истраживања, 
како на микро, тако и на макро нивоу. 

Ова могнографија, у најкрећем, презентира истраживачку делатност и резултате 
Института у протеклих шест деценија његовог рада.

У досадашњим научно-истраживачким активностима Института, издваја 
се неколико развојих фаза, почев од послова за потребе ондашњег Савета за 
пољопривреду, сарадње са задругама и пољопривредним комбинатима и развоја  
научноистраживачког рада на терену, где је Институт одиграо и  значајну улогу 
у развоју научноистраживачког рада у области економике пољопривреде у Србији 
и Југославији. 

У даљем развоју свог пословања, Институт се ангажује у прединвестиционим и 
инвестиоционим пројектима и оцени ефикасности инвестиција и наглашавају се 
истраживања, која су остваривана у сарадњи са Међународном банком за обнову и 
развој. У овом периоду, реализовани су бројни инвестициони пројекти регионалног 
значаја, као и прединвестиционе студије и анализе тржишта за пољопривредна 
предузећа. Уз то, обављана су истраживања везана за  производњу здравствено 
безбедне хране, проблеме пољопривреде земаља у транзицији; редефинисање 
брдско-планинског подручја, проблеме финансирања пољопривреде у тржишним 
условима привређивања, и слично. 

У најновијој професионалној оријентацији,  Институт се прилагођава чврстом 
опредељењу Републике Србије за европске интеграције, што захтева и мењање 
досадашње праксе у погледу  дефинисања значаја и улоге пољопривреде, прехрамбене 
индустрије и руралног развоја. Стога је руководство Института оценило 
потребним, да се активности усмеравају ка изради  развојних докумената 
стратешког значаја прилагођених савременим захтевима, а који  представљају 
основу за мере и активности у развојним процесима одређених средина или 
појединих сектора, као и за усклађеност са интегративним процесима ЕУ у 
области аграра и руралног развоја.  

Најизражајнија научноистраживачка активност Института, огледа се у сталној 
реализацији вишегодишњих пројеката Министарства за науку и технолошки 
развој, те је тако у реализацији текући пројекат „Мултифункционална 
пољопривреда и рурални развој у функцији укључивања Републике Србије у 
Европску унију“ за период 2006-2010. године. Резултати рада на овом пројекту 
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су вишеструки и огледају се у организовању четири међународна научна скупа, у 
бројним монографијама и појединачним научно-истраживачким радовима, што 
је пројекат рангирало међу првих пет на валоризационој листи пројеката који 
се у овом периоду финансирају од стране Министарства за науку и технолошки 
развој. 

У Институту је развијена издавачка делатност. У протеклој деценији, 
Институт је укупно издао 57 монографија, тематских зборника и књига, а само 
у 2008. години, 15 монографија, 3 тематска зборника и 2 зборника апстраката.

У Институту се посебна пажња посвећује развоју научног кадра, подстиче се  
усавршавање младих истраживача и води брига о  њиховом напредовању. Тренутно 
је у Институту 29 запослених, од којих је  седам доктора наука, девет  магистара 
и два мастера (деветоро на докторским студијама), шест истраживача (петоро 
на магистарским или мастер студијама) и пет административних радника. 

Од ове, 2009. године, Институт се укључио и у два пројекта South East-Transnacional 
Cooperation Programme као и у један билатерални  научноистраживачки пројекат 
између Републике Србије и Републике Хрватске. 

Институт има развијену научну, пословну и техничку сарадњу са бројним 
сродним интитуцијама у земљи и иностранству, академијама, факултетима, 
институтима из Румуније, Аустрије, Немачке, Бугарске, Молдавије, Босне и 
Херцеговине, Републике Српске, Пољске, Македоније и Францускe, из области 
пољопривреде и економије као и са предузећима  из области агроекономије. 

Досадашњи резултати недвосмислено кандидују Институт, у складу са Законом 
о научно-истраживачком раду, за референтно место за економику пољопривреде, 
аграрну политику и рурални развој у земљи. То наравно подразумева даљу 
реогранизацију и  усавршавање истраживачког кадра, што би  допринело тешњој 
сарадњи најважнијих актера и институција као креатора и носиоца политике 
развоја пољопривреде у Србији као и активном укључењу у међународну стручну 
и научну јавност у погледу израде  развојних пројеката, посебно на подручју 
југоисточне Европе. 

Велика част и признање за достигнуте научноистраживачке резултате је и 
чињеница да је Европска асоцијација аграрних економиста (ЕААЕ) организацију 
свог 113. Семинара, управо посветила обележавању нашег јубилеја - 60 година 
постојања и рада Института, који се одржава у Београду у присуству више од 
250 домаћих и страних научних радника. Но, то је уједно и велика обавеза за 
даља прегнућа, те се надамо се да ће Институт за економику пољоприврееде, 
прослављати још пуно  јубилеја, уз успешно остваривање својих развојних 
опредељења, на задовољство његових истраживача и сарадника, уз корист свима  
којима пружа  услуге и потпору у њиховом раду и  напорима, а понајвише аграру 
Републике Србије и развоју њених руралних средина.

Београд, децембра 2009. године.
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1. 
ПРЕДГОВОР МОНОГРАФИЈИ ПОВОДОМ 60 

ГОДИНА РАДА И ПОСТОЈАЊА ИНСТИТУТА ЗА 
ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ

1.1. Оснивање

Одлуком Владе ФНРЈ, 29. августа 1949. године при Министарству пољопривреде, 
основан је Савезни институт за економику пољопривреде. Временом је 
интегрисан са Институтом за економику пољопривреде НР Србије. Самостално 
финансирање Института почело је марта 1954. године. Оснивачи Института су 
Влада Србије, Привредна комора и Задружни савез Србије, Пољопривредни и 
Економски факултет Универзитета у Београду. Одлуком Министарства науке и 
заштите животне средине РС број: 640-01-1/13 од 16. 04 2007. године, Институт је 
акредитован као научни институт у области друштвених наука – економија.

1.2. Осврт на досадашњи рад

У делатности Института могу се издвојити три фазе рада. У почетку, у првој фази 
рада, највећи део активности Института односио се на послове реализоване за 
потребе тадашњег Савета за пољопривреду, а потом се успоставља сарадња са 
задругама и комбинатима и отпочиње интензиван теренски и научноистраживачки 
рад. Тако је током 50-тих година преовладавао значај регионалних истраживања и 
из тог периода произашле су бројне студије, планови и програми развоја региона и 
локалних заједница, посебно у мање развијеним и планинским областима земље. 
У то време, Институт је имао веома значајну улогу у развоју научноистраживачког 
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рада у области економике пољопривреде у Србији и Југославији и врло интензивно, 
квалитетно и компетентно се бавио истраживањима чинилаца развоја 
пољопривреде и села, друштвено-економским променама на селу, анализом мера 
економске политике у пољопривреди, трошковима производње и ценом коштања 
основних пољопривредно-прехрамбених производа, истраживањем тржишта, 
динамиком и структурним односима извоза и увоза хране итд. 

У другој фази рада, током 70-тих година, Институт се ангажује у 
прединвестиционим и инвестиоционим пројектима и оцени ефикасности 
инвестиција, примењеним истраживањима, посебно у истраживањима 
реализованим у сарадњи са Међународном банком за обнову и развој (ИБРД). 
Бројни регионални инвестициони пројекти, прединвестиционе студије и анализе 
тржишта за пољопривредна предузећа реализовани су у том периоду. Институт 
се  доказао као референтна институција у земљи, за ову врсту актовности, као 
и за проблеме равномерног руралног и регионалног развоја и рационалног 
коришћења природних ресурса. Сем тога, Институт се бавио и истраживањима 
у производњи здравствено безбедне хране, проблемима пољопривреде земаља 
у транзицији; редефинисањем брдско-планинског подручја, проблемима 
финансирања пољопривреде у тржишним условима привређивања и тако даље. 

Током свог овог времена, радећи на бројним пројектима, у Институту је 
магистрирало и докторирало око 50 истраживача. Већина њих боравила је на 
специјалистичким студијама и стручним усавршавањима у иностранству, на 
реномираним унверзитетима и институтима Источне и Западне Европе и САД.

Најновија, трећа фаза рада у професионалној оријентацији Института 
прилагођена је недвосмисленом опредељењу Републике Србије за европске 
интеграције, што захтева другачије дефинисање улоге и значаја пољопривреде, 
прехрамбене индустрије и руралног развоја, него што је то било у досадашњим 
документима и пракси. Отуда је менаџмент Института проценио да је прави 
тренутак за израду нових, јасно концептуалних оквира у виду посебних докумената 
– Стратегија развоја, као одговора на кључна питања за даљи развој привреде, 
пољопривреде, прехрамбене индустрије и руралних средина на подручју села, 
општина и градова. Основни циљ израда стратегија развоја је стварање стратешког 
документа који ће представљати платформу за примену мерa аграрне политике и 
омогућити реализацију циљева Стратегија у oквирима европских интеграционих 
процеса у пољопривреди. У протеклих неколико година, Институт је урадио 
неколико значајних стратегија развоја у земљи, као и ван граница Србије, у Босни 
и Херцеговини. Посебно смо поносни на израду Стратегија развоја пољопривреде 
града Београда и његових општина, као пионирског документа у овој области 
на нивоу града. Рађене су и Стратегије развоја привреде и пољопривреде града 
Панчева, општина Мали Зворник, Мионица, Беочин, Апатин, Бач, затим месне 
заједнице Бочар и Глогоњ, а у Републици Српској односно БиХ, Стратегија 
развоја општине Српско Орашје, Стратегија развоја привреде Брчко Дистрикта и 
Стратегија развоја пољопривреде Тузланског кантона.  



��

Корисници услуга Института су и предузећа из области пољопривреде и 
прехрамбене индустрије, нарочито у областима израде конкретних инвестиционих 
елабората и техничке документације, процене вредности капитала, увођења 
стандарда квалитета и др.

Институт за економику пољоприреде континуирано учествује и у реализацији 
дугорочних пројеката Министарства за науку и технолошки развој и 
прилагођавања аграрног сектора које Министарство пољопривреде, шумарства и 
водоривреде Републике Србије спроводи у процесу прикључења земље Светској 
трговинској организацији (СТО) и Европској унији (ЕУ). Врло успешну сарадњу 
има и са Секретаријатом за пољопривреду, шумарство и водопривреду АП 
Војводине. На пројекту 149007 „Мултифункционална пољопривреда и рурални 
развој у функцији укључивања Републике Србије у Европску унију“ који се 
реализује у периоду 2006-2010.године, постигнути су значајни резултати који 
су резултирали организовањем четири међународна научна скупа и бројним 
монографијама и појединачним научно-истраживачким радовима који су овај 
пројекат уврстили у првих пет на укупној валоризационој листи пројеката који 
се финансирају од стране Министарства за науку и технолошки развој у периоду 
2006-2010. године.  

У Институту за економику пољопривреде је развијена издавачка делатност. 
Институт је  суиздавач часописа „ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ“, која ове 
године обележила 55 година излажења, заједно са Научним друштвом аграрних 
економиста Балкана и Академијом економских наука из Букурешта. Поред тога, 
Институт за економику пољопривреде суиздавач је и међународног часописа 
за еконоску теорију и праксу и друштвених питања „ЕКОНОМИКА“ Ниш. 
Институт за економику пољопривреде је издавач Међународног научно-стручног 
часописа за економију и политику транзиције Тузла-Београд-Букурешт-Загреб 
„ТРАНЗИЦИЈА“ у чијем издавању учествују и Економски институ из Тузле, Научно 
друштво аграрних економиста Балкана, Faculty of Agrifоod and Environment 
Economics, Bukurest и Jurnal Central Euroean Agriculture, Хрватска. 

У претходној деценији, Институт је издао укупно 57 монографија, тематских 
зборника и књига. Највише издања је реализовано у 2008. години, 15 монографија, 
3 тематска зборника, 2 књиге апстраката и 2 часописа.

У Институту се значајна пажња посвећује развоју научног кадра, подстицањем 
усавршавања младих истраживача и њиховог напредовања, те је тако он, у 
извесном смислу, постао и расадник кадрова и за друге институте, факултете 
и већа предузећа из области агробизниса. Тренутно је 29 запослених . Од тога 
је седам доктора наука, девет  магистара и два мастера (од којих је деветоро на 
докторским студијама), шест истраживача (од којих је петоро на магистарским 
или мастер студијама) и пет административних радника. 

Од ове, 2009. године, Институт се укључио и у два пројекта SOUTH EAST 
EUROPE -Transnacional Cooperation Programme као и у један билатерални  
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научноистраживачки пројекат између Републике Србије и Републике Хрватске. 

Европска асоцијација аграрних економиста (ЕААЕ) је организацију свог 113. 
Семинара, посветила управо Институту за економику пољопривреде, у име 
обележавања његовог јубилеја - 60 година постојања и рада, који се одржава у 
Београду у присуству више од 250 домаћих и страних научних радника.   

1.3. Развојни циљеви

Оно што ће умногоме утицати на даљи рад и напредовање Института је решавање 
његовог пословног простора и омогућавање оптималних услова за рад постојећег 
квалитетног истраживачког кадра као и свих будућих генерација. Институт се 
сада налази и ради у просторијама института «Михаjло Пупин» на Звездари.

Наравно, осим пословног простора, ново  време поставља и нове изазове пред 
руководство и истраживаче Института, што претпоставља стално праћење и 
изучавање друштвено-економских односа и процеса на селу и агропривреди, 
праћење и критичку анализу мера аграрне и руралне политике и оцену њиховог 
утицаја на развој села и пољопривреде, што претпоставља предлагање и отварање 
развојних могућности у тој сфери пословања. Јер, светска пољопривреда је 
већ увелико захваћена реформским процесима и њу карактерише све већа 
конкурентност и повећана либерализација трговине према правилима СТО. У 
току је и реформа аграрне политике у земљама Западне Европе – базирана на 
повећаној конкурентности произвођача  здравствено безбедне хране. Веома је 
наглашен и процес глобализације и интернационализације у светској, а посебно 
у европској пољопривреди. Заједнича улугања или тзв. Joint-venture аранжмани 
и директне инвестиције су све присутнији у пољопривреди Западне и Источне 
Европе, а у последње време и Србије.

Имајући све напред наведено у виду, може се речи да Институт већ успешно прати 
или се укључује у савремене токове и има запажену улогу у изучавању набројаних  
феномена у српској пољопривреди. Институт је  научно и пословно повезан са  
сродним интитуцијама у земљи и иностранству, академијама, факултетима, 
институтима из Румуније,  Аустрије, Немачке, Бугарске, Молдавије, Републике 
Српске, односно Босне и Херцеговине, Пољске, Македоније и Францускe, из области 
пољопривреде и економије као и са предузећима  из области агроекономије.  

Успешно укључивање Института у домаће и међународне токове као носиоца и  
едукативне актовности, мора да прати и одговарајући истраживачки кадар, тако 
да поред истраживачког посла, многи сарадници Института су ангажовани и као 
предавачи на факултетима и вишим школама из области којом се баве. Стални 
и спољни сарадници Института својим знањем и умећем, путем пројеката, 
едукације и трансфера знања, дају свој допринос развоју тржишне привреде и 
јачању конкурентности наше пољопривреде, што је иначе један од стратешких 
циљева развоја пољопривреде Србије. Тако је Институт у сарадњи са образовним 
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установама носилац и едукативне активности путем организовања развноврсних 
семинара о менаџменту, маркетингу, агро бизнису, предузетништву и другим 
областима интересантним за менаџере у организацијама агроиндустријске 
производње, посебно прехрамбене индустрије, малим и средњим предузећима у 
овој области.

Овакву програмску и кадровску оријентацију прати информатичка подршка и 
логистика. Сарадници су оспособљени за рад на најсавременијим компјутерима и 
софтверима и овладали су новим кибернетичким методама. Модерно опремљена 
библиотека, повезана преко интернета и „умрежена“ са битним струковним 
и осталим институцијама у земљи и иностранству, представља јако упориште 
како са постојећом интерном базом података, тако и могућношћу располагања 
најновијим научним сазнањима, неопходном базом податаке, информацијама, 
литературом водећих универзитета и института у свету.

Мишљења смо да, у складу са Законом о научно-истраживачком раду, Институт 
за економику пољопривреде треба да буде референтно место за економику 
пољопривреде, аграрну политику и рурални развој у земљи, наравно, у сарадњи 
са међународним институцијама (ММФ, СБ, ФАО, итд.). То подразумева даљу 
реогранизацију Института, формирање експертских тимова, активно учешће 
сваког истраживача у креирању тема из своје области истраживања, вођењу 
пројеката, делова пројеката, у Институту и ван њега, што подразумева њихову 
стручност и максималну самосталност и одговорност. Али исто тако сматрамо да 
је неопходна подршка Владе и ресорних министарстава, пре свега за пољопривреду 
и науку и да  делатност и стручност овакве институције буде саставни део њиховог 
рада, планирања и креирања државне и пословне политике према аграру. Без  
такве подршке, деловање Института је ограничено. 

Зато у сарадњи са свим набројаним институцијама и привредним субјектима, 
Институт може да остане респективна научна установа и у земљи и према 
иностранству, да се утемељи на новим пројектима, који ће и у наредним 
деценијама подстицати његову визионарску улогу у развоју пољопривреде Србије 
и квалитетнију сарадњу са свим заинтересованим земљама у Европи и свету. 

1.4. Визија, мисија и основни стратешки правци даљег развоја

Сходно досадашњем искуству, оцени садашњег тренутка а и сагледавајући потребе 
Републике Србије у будућем развоју пољопривреде и прехрамбене индустрије, 
дефинисана је визија, мисија и одређени стратешки правци развоја Института.

1.4.1. Визија

Институт за економику пољопривреде као научноистраживачка институција у 
области  агроекономских  наука треба да обезбеђује квалитетније  дефинисање  улоге 



��

и значаја мултифункционалне пољопривреде, руралног развоја и прехрамбене 
индустрије Србије у званичним  документима и пракси, да доприноси тешњој 
сарадњи најважнијих актера и институција као креатора и носиоца политике 
развоја пољопривреде у Србији и да се активно укључи у међународну стручну и 
научну јавност у погледу научно-наставне, пословне и техничке сарадње и израде 
бројних развојних пројеката, посебно у области југоисточне Европе. 

1.4.2. Мисија

Мисија Института за економику пољопривреде, проистиче из визије његовог 
даљег развоја, а то је континуирано  унапређење квалитета истраживања, 
анализа, студија и пројеката, образовања и усавршавања кадрова у циљу што 
квалитетнијег инкорпорирања пољопривреде и свих оних који се њоме баве у 
склопу општег привредног развоја земље и међународне сарадње.

1.4.3. Основни стратешки правци даљег развоја Института су:

1. Професионално усмерење на научно фундирана истраживања свих 
релевантних садржаја значајних за развој агроекономске науке;

2. Активно учешће у стварању квалитетније и дефинисаније улоге и значаја 
мултифункционалне пољопривреде и руралног развоја као и прехрамбене 
индустрије у развојним документима земље;

3. Сарадња са најважнијим актерима и институцијама,  креаторима и 
носиоцима политике развоја пољопривреде у Србији;

4. Сарадња са предузећима из области пољопривреде, руралног развоја 
и прехрамбене индустрије, нарочито у областима израде конкретних 
пројеката и примене науке у пракси;

5. Активно укључење у међународну стручну и научну јавност у погледу 
научно-наставне, пословне и техничке сарадње и израде развојних 
пројеката, посебно у области  југоисточнe Eвропе;  

6. Посвећење значајне пажње развоју научног кадра, подстичући 
усавршавање младих сарадника и њихово напредовање.
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2.
ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА - 50 ГОДИНА РАДА 
ИНСТИТУТА ЗА EКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Влада ФНРЈ се у врло тешким унутрашњим и спољним условима развоја, са 
амбициозно постављеним циљевима брзе обнове ратом разорене земље и изградње 
новог друштва, у условима спољне блокаде и претњи са истока, оснивањем овог 
Института, 1949.године, определила за научни ослонац у креирању аграрне 
политике. У развоју пољопривреде Југославије у другој половини 20-ог века било 
је изузетних успона, али и падова, а етапе просперитета у пољопривреди и целом 
агрокомплексу, поклапају се са оним периодима када је аграрна политика била 
ослоњена на науку и струку. 

Основан као савезна установа 1949. године, Институт за економику пољопривреде 
је за првих педесет година рада, потврдио своју утемељеност у аграрној теорији и 
пракси, кроз све фазе и противречности укупног друштвено-економског развоја 
Србије и Југославије.

Током првих пет деценија у Институту су организована и реализована бројна врло 
комплексна теоријско-методолошка, развојна и примењена истраживања. Наиме, 
у том периоду 1949-1989. урађена су 482 истраживачка пројекта (у просеку скоро 
десет пројеката годишње). Њихова садржина, као и њихови облици и методи, 
прилагођавани су променама условљеним развојем научне аграрне мисли, 
односно потребама и захтевима корисника резултата тих истраживања. 

Богата истраживачка активност Института може се груписати у неколико 
основних подручја: 

•	 анализа социоекономских промена на селу и ефекти мера аграрне 
политике; конципирање дугорочне стратегије и политике развоја 
пољопривреде и агрокомплекса уопште; 

•	 праћење трошкова и цена пољопривредних производа; 

•	 анализа тражње на домаћем тржишту и проблеми спољнотрговинске 
размене пољопривредних производа; 

•	 регионална истраживања развоја пољопривреде;
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•	 истраживања развоја и трансформације организационе и својинске 
структуре појединих привредних субјеката.

Сва та истраживања су не само свестрано аналитички третирала текуће и 
развојне проблеме и актуелну стварност у пољопривреди и агрокомлексу, него 
су, на свој начин, конципирала укупан агроиндустријски развој и континуирано 
наговештавала обрисе наше аграрне будућности. Зато се може се рећи да су 
активности Института својеврсна прегледна хроника карактеристичних развојних 
фаза, како крупних друштвено-политичких реформи, тако и бројних и дубоких 
организационо-економских промена у предузећима, задругама и у приватном 
сектору пољопривреде. Карактеристичне фазе вишедеценијског аграрног развоја 
Србије и Југославије, кроз континуирано истраживање процеса и промена, могу се 
означити и препознати по својим карактеристичним, иако понекад стереотипним 
синонимима: од национализације, колективизације и централизације, преко 
деаграризације, кооперације и оуризације, до тзв. "транзиције", односно 
реструктурације, дезинтеграције, и  потпуне (ре)приватизације.

Обележавање полувековне активности Института крунисано је 
припремом и објављивањем обимне и врло садржајне монографије „50 година 
Института за економику пољопривреде Београд, 1949-1999“ (12 поглавља, 274 
стране, 23 фотографије).

У монографији је дат прегледни осврт на квалитативни садржај педесетогодишњег 
научноистраживачког рада. Активности су груписане у неколико области 
(теоријско-методолошка, развојна, регионална, примењена истраживања) и у 
свакој од тих области указано на по неколико значајних студија које су реализоване 
у Инстутуту. 

Можда најзначајнији део монографије приказује тематску структуру и основне 
садржаје програма истраживања Института, при чему је издвојено 12 тематских 
целина: (1) Теоријске и емпиријске основе аграрне политике, (2) Политика цена, 
мере стабилизације тржишта, финансијска и пореска политика, (3) Производни 
субјекти, дуална структура и организованост у пољопривреди, (4) Праћење 
трошкова и цена пољопривредних производа,  (5) Праћење социоекономских 
промена на селу преко редовних анкета, (6) Проблеми националног тржишта 
и тражње за пољопривредним производима, (7) Питања спољнотрговинске 
размене Југославије у области аграра, (8) Регионални развој и одређивање степена 
развијености, (9) Својинска трансформација пољопривреде, (10) Сарадња 
са Светском банком у пројектима регионалног развоја пољопривреде, (11) 
Еколошко-економски аспекти пољопривреде, (12) Проблеми села и сељаштва и 
концепција интегралног развоја села.  

Посебан део је посвећен сагледавању будућег развоја Института, у коме 
се наглашава да процесе у нашој пољопривреди треба усмерити у правцу 
преовлађујућих трендова у светској пољопривреди, водећи рачуна о нашим 
националним и државним интересима. Институт треба да се пословно повеже  са 
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сродним институцијама, да постане центар окупљања посленика агроекономске 
мисли и теорије које се буду развијале морају се заснивати на критичкој анализи 
праксе која треба да буде основни критеријум вредновања и верификовања 
научних сазнања.

Поред хронолошки датог пописа пројеката рађених у Институту у 
педесетогодишњем периоду, са годином израде и именима аутора, посебну 
вредност ове монографије представља део, у којем су приказане одабране студије са 
налазима истраживања. На овај начин је, хронолошким редом њиховог настајања 
(од прве, 1955. до последње 1999. године), приказано 146 студија, тематски врло 
хетерогених али јединствених по дометима и значају њихових резултата, како за 
развој и афирмацију самог Института, тако и за савремени развој агроекономске 
мисли и њен допринос друштвено-економском развоју. Наиме, неки резултати 
ових истраживања, посебно оних теоријско-методолошког карактера, нашли су 
примену у настави на факултетима, док су резултати и препоруке већег броја 
студија биле основа за припрему дугорочних друштвених планова развоја 
агрокомплекса и савремене аграрне стратегије.

Део монографије је посвећен институтској Библиотеци (Решењем Универзитетске 
библиотеке „Светозар Марковић“ 1995. године уписана у Регистар библиотека), 
чији се заиста импозантан фонд састоји од 34.220 књига и 8.479 часописа и 
листова. Њену посебност чини велики број наслова веома старих издања, као и 
богата лексикографска збирка репрезентативних иностраних издања.

У монографији је посебно место издвојено актуелном саставу органа управљања 
и биографијама научних и стручних радника Института, радницима службе 
општих послова, спољним сарадницима и свим ранијим радницима Института.  

Овом приликом налазимо да је значајно навести и изводе из рецензија датих 
поводом јубилеја – 50 година рада Института и излажења монографије и 
то: ...“Монографија је  истовремено и споменица и хроника, која ће отргнути од 
заборава многе значајне догађаје и личности из економске и посебно аграрне 
историје Југославије, не само из самог Института, него и из његовог ширег 
сарадничког и друштвеног окружења. Али она је и много више од тога! То је 
успела научна ревија, која аутентично приказује бројне дилеме и контроверзе 
наше аграрне теорије и праксе, а на тај начин и еволуцију агроекономске мисли у 
Србији и Југославији, ослањајући се на савремене токове аграрне мисли у свету. 
Монографија је стога, и инспиративна и провокативна, она позива на расправу и 
дијалог, доживљава се као отворена књига, коју у погледу неких оцена и ставова, 
треба стално дописивати. Када нови хроничари буду истраживали социо-
економску историју Југославије (и СФРЈ и СРЈ) и појаве које су обележиле другу 
половину немирног и врло бурног 20. века на јужнословенским просторима, 
како они који прихватају теорију дистанце, тако и они који о томе пишу као 
савременици, неће моћи заобићи резултате аграрне мисли и аграрног развоја 
који су приказани у овој Монографији“.
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Крајем периода који је обележио и 50 година рада Института, урађен је документ 
Дугорочна политика аграрног развоја Савезне Републике Југославије,.који је 
верификовала и усвојила Савезна влада 1999. године. У изради овог документа 
значајан допринос су дали и истраживачи Института. По својој суштини, он се  
концепцијски и садржајно, значајно разликовао од свих истоврсних докумената 
на савезном и републичком нивоу, издвајајући при том шест нових суштинских 
карактеристика и то: 1. Дефинисање стратешких циљева аграрног развоја; 2.  
Извршено је сагледавање структурних промена у агроиндустријској производњи 
и на аграрном тржишту у периоду до 2020. године; 3. Извршено је прецизирање 
принципа аграрне политике, на којима треба да се темеље сва оперативна решења; 
4. Конципирани су макроекономски инструменти и мере аграрне политике, 
којима ће се вршити подршка остваривању утврђених циљева; 5. Извршено је и 
функционално разграничење надлежности република чланица и савезне државе; 
и 6. Предложене су нове институције у организационој и управној аграрној 
структури. Но, овај документ је доживео судбину СРЈ. 
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3.
ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
КАО НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

3.1. ИСТОРИЈАТ 

Институт за економику пољопривреде је основан 29.08.1949. године као Савезни 
институт за економику пољопривреде при Министарству пољопривреде решењем 
Комитета за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, број 1683 од 
29. 08 1949.године.

Решењем Владе ФНРЈ, ИВ бр. 13 од 06.01.1953. године надлежност Савезних 
органа у односу на Савезни институт за економику пољопривреде пренета је на 
органе Народне Републике Србије.

Као установа са самосталним финансирањем Институт је основан решењем И.В. 
бр. 107 од 27.03.1954. године, када бива интегрисан са Институтом за економику 
пољопривреде при Савету за економику и шумарство Владе СР Србије и добија 
назив који и данас носи.              

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о продужењу рада Института за економику 
пољопривреде као научне установе И. В. бр. 311. од 13.05.1961. године одређени 
су оснивачи Института, и то: Извршно веће НРС, Пољопривредни и Економски 
факултет Универзитета у Београду, Пољопривредно - шумарска комора НРС и 
Главни задружни савез НРС.

Одлуком Министарства науке и заштите животне средине РС број: 640-01-1/13 
од 16. 04 2007. године Институт је акредитован као научни институт у области 
друштвених наука – економија - за обављање научноистраживачке делатности, а 
Решењем бр: 110-00-34 /44 од 26.04.2007. године утврђено је да Институт испуњава 
услове за обављање научноисраживачке делатности од општег интереса и на 
основу овог Решења извршен је упис Института за економику пољопривреде у 
Регистар научноистраживачких организација.
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3.2. ДЕЛАТНОСТ ИНСТИТУТА

1) У ОБЛАСТИ МАКРОЕКОНОМСКИХ ИСТРАЖИВАЊА
•	 праћење паритета цена у пољопривреди и агроиндустрији;
•	 утврђивање трошкова производње и цене коштања пољопривредних 

производа;
•	 истраживањe тржишта пољопривредно-прехрамбених производа;
•	 рејонизација производње и утврђивање услова за производњу органских 

и производа заштићеног географског порекла;
•	 израда дугорочних стратегија интегралног развоја локалних заједница 

општина, региона и Републике у целини и операционализација истих до 
нивоа развојних програма и пројеката;

•	 израда програма социо-економске и еколошке ревитализације ресурса 
локалних заједница у руралним подручјима;

•	 израда пројеката развоја сеоске инфраструктуре и комплексних програма 
уређења руралних подручја;

2) У ОБЛАСТИ МИКРОЕКОНОМСКИХ ИСТРАЖИВАЊА
•	 израда програма и модела развоја породичних газдинстава у складу са 

структурним променама у пољопривреди и на селу, с једне, и мерама 
аграрне политике с друге стране;

•	 процена вредности капитала предузећа и израда програма 
реструктурирања и стратегије развоја предузећа;

•	 испитивање позиционираности предузећа на тржишту и одређивање 
стратегије маркетиншке активности;

•	 израда технолошких пројеката за пољопривредну производњу и 
прехрамбену индустрију, прединвестиционих и инвестиционих студија и 
програма, студија изводљивости и оцене утицаја на животну средину,

•	 израда бизнис планова за привредне субјекте;
•	 усаглашавање постојећег система квалитета у прeдузећу са захтевима ISO 

9000:2000 серијом стандарда, управљање системима квалитета, доградња 
сертификованог система управљања квалитетом ISO 9001:2000 применом 
HACCP концепта, екстерне провере пред сертификацију и надзор;

•	 успостављање система управљања животном средином у складу са ISO 
14000 серијом стандарда;

•	 припрема лабораторија за акредитацију по питању техничке 
компетентности а у складу са захтевима ISO/IEC 17025;

•	 успостављање система управљања безбедношћу хране према захтевима 
ISO 22000 стандарда;

3) У ОБЛАСТИ САВЕТОДАВСТВА И ЕДУКАЦИЈЕ
•	 израда шема организационе структуре предузећа;
•	 пружање помоћи и подршке код формирања и рада агенција за рурални 
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развој на различитим нивоима;
•	 едукација из области економике и организације предузећа и модернизације 

пољопривредне производње;
•	 едукација у домену руралног развоја заинтересованим субјектима на свим 

нивоима;
•	 обука особља у упознавању са захтевима стандарда ISO 9001:2000, ISO 

14000, ISO 17025, ISO 22000 и HACCP концепта;

4) У ОБЛАСТИ ИЗДАВАШТВА, СТАТИСТИКЕ И ИНФОРМАТИЧКЕ 
     ПОДРШКЕ

•	 публицистика и израда статистичких база података за потребе домаћих 
корисника и међународних статистичких публикација;

•	 софтверска подршка планирању и пројектовању за потребе газдинстава, 
предузећа, асоцијација произвођача, општина и других корисника у 
области агробизниса и руралног развоја.

3.3. РЕФЕРЕНЦЕ

1) У ОБЛАСТИ МАКРОЕКОНОМСКИХ ИСТРАЖИВАЊА
•	 Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији 

укључења Републике Србије у Европску унију (Пројекат 149007);
•	 Развој и структурне промене аграрне привреде и руралних подручја 

(Пројекат 102004);
•	 Основе програма и политике развоја села, пољопривреде и прехрамбене 

индустрије Србије – Аграрни програм Србије;
•	 Развој агроиндустрије Југославије 1980-1990. године – Трећа кредитна 

линија Међународне банке за обнову и развој;
•	 Нацрт Закона о претварању кредита у јавни дуг Федерације;
•	 Радна верзија Закона о својинској трансформацији;
•	 Истраживање тржишта производа од воћа (прерађевина);
•	 Ревитализација и унапређење производње цвећа у Србији;
•	 Производња, прерада и извоз стоке, сточарских производа и прерађевина 

из Републике Србије;
•	 Производне и извозне могућности здравствено - безбедне хране СРЈ 

искуства и основе сарадње са ФАО;
•	 Калкулација цене коштања меркантилне пшенице;
•	 Програм развоја индустрије трактора, пољопривредних машина и опреме 

у Србији;
•	 Коришћење пољопривредног земљишта и макропољопривредна 

рејонизација;
•	 Инвестициони програм за изградњу система за одводњавање „Жабарска 

касета“;
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•	 Програм уређења пољопривредног земљишта у Централној Србији - 
уређење и заштита земљишта у брдско-планинским подручјима;

•	 Програм развоја пољопривреде Сувоборског краја;
•	 Редефинисање планинског подручја и програм развоја пољопривредне 

производње у Србији;
•	 Развој агрокомплекса и села у Полимљу;
•	 Програм дугорочног друштвено-економског развоја привредно недовољно 

развијених општина југа Србије и недовољно развијених приграничних 
општина;

•	 Интегрални програм развоја агрокомплекса Далмације;
•	 Програм друштвено-економског развоја подручја Копаоника;
•	 Дугорочна концепција комплексног развоја агрокомплекса на подручју 

брдско-планинских општина региона Титово Ужице и Краљево;
•	 Правци развоја агроиндустријског комплекса АП Косово;
•	 Југославија – регионални пројекат развоја пољопривреде, шумарства и 

прехрамбене индустрије Црне Горе;
•	 Пројекат развоја пољопривреде и агроиндустрије Подунавског и 

Подрињско-колубарског региона;
•	 Дугорочна концепција и програм развоја недовољно развијених подручја 

у сливу Јужне Мораве и Топлице;
•	 Стратегија развија пољопривреде града Београда и његових општина до 

2015. године;
•	 Стратегија развоја пољопривреде и агроиндустрије на подручју града 

Панчева;
•	 Стратегија развоја пољопривреде у Тузланском Кантону БиХ 2009-2013;
•	 Стратегија развоја општине Мионица;
•	 Стратегија развоја општине Беочин;
•	 Стратегија заштите околиша Брчко Дистрикта БиХ 2008-2013;
•	 Стратегија развоја пољопривреде, прехране и руралног развоја Брчко 

Дистрикта БиХ 2008-2013;
•	 Стратегија развоја Брчко Дистрикта БиХ 2008-2013;
•	 Стратегија развоја општине Мали Зворник;
•	 Програм економског и социјалног развоја МЗ Глогоњ;
•	 Програм макроекономског развоја МЗ Бочар;
•	 Програм макроекономског и социјалног развоја општине Српско 

Орашје;

2) У ОБЛАСТИ МИКРОЕКОНОМСКИХ ИСТРАЖИВАЊА:
•	 50 развојних програма у области пољопривреде и пратећих делатности 

- Улога Института у развоју села и пољопривреде;
•	 Инвестициони програми (развој говедарске производње путем набавке 55 

приплодних јуница; развој говедарства на 100 индивидуалних газдинстава 
у општини Бијело Поље; производња малине, купине, рибизле и јагоде на 
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индивидуалним газдинствима);
•	 Mодели фарми у биљној производњи и сточарству, модел пројекти, 

систем пореза, доприноса и осигурања. Трећи пољопривредни кредитни 
пројекат Југославије, Међународна банка за обнову и развој;

•	 Процена вредности пољопривредног земљишта, парцеле од 179 ха, процена 
вредности капитала и израда уговорних аката за ДОПД Јединство, Бачко 
Добро Поље;

•	 Процене вредности капитала (ПКБ Рибарство; Београдска пекарска 
индустрија; Шећерана Шабац; Џервин Књажевац; Бамби Пожаревац; 
Пекарска индустрија Панчево; Млекара Нови Сад; шећеране: Јединство-
Ковачица, Ковин, Шајкашка-Жабаљ, Сремска Митровица; Рубин, 
Крушевац; Србијанка, Ваљево);

•	 Програм санације индустрије шећера у Ћуприји;
•	 Програм уређења огледнo угледних газдинстава – Методолошки оквири;
•	 Анализа организационе структуре ПИК "Бјеласица" Бијело Поље и 

предлози за њено побољшање;
•	 Увођење HACCP система квалитета;
•	 Планирање и процена оправданости инвестиције на пољопривредном 

газдинству;
•	 Еколошки и економски аспекти наводњавања поврћа водом различитог 

квалитета;
•	 Паковање расхлађеног поврћа;
•	 Партиципативни рад на идентификацији могућности и приоритета у 

руралном развоју локалне заједнице;
•	 Туризам шанса развоја руралних средина;
•	 Интензивно гајење јелена лопатара и муфлона у ограђеном делу 

“ТАМНАВА-ИСТОК” (2009. – 2019.);
•	 Интензивно гајење европског јелена и дивље свиње у ограђеном делу 

“Миросаљци-Стрмово” (2009. – 2019.);
•	 Бизнис планови и др.

3.4. САРАДЊА

1) ИНСТИТУЦИЈЕ ИЗ ЗЕМЉЕ
•	 Министарство за науку и технолошки развој РС;
•	 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС;
•	 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

АП Војводине;
•	 Пољопривредни факултет – Земун, Београд;
•	 Пољопривредни факултет, Нови Сад;
•	 Пољопривредни факултет Зубин Поток;
•	 Агрономски факултет, Чачак;
•	 Економски факултет, Београд;
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•	 Економски факултет, Суботица;
•	 Економски факултет, Крагујевац;
•	 Економски факултет, Ниш;
•	 Факултет за менаџмент Ваљево, Мегатренд универзитета, Београд;
•	 Факултет за биофарминг Бачка Топола, Мегатренд универзитета, 

Београд;
•	 Шумарски факултет, Београд;
•	 Институт економских наука, Београд;
•	 Економски институт, Београд;
•	 Научни институт за сточарство – Земун, Београд;
•	 Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад;
•	 Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд;
•	 Институт ПКБ Агроекономик, Београд;
•	 Институт за примену науке у пољопривреди, Београд;
•	 Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд;
•	 Институт за земљиште, Београд;
•	 ПСС Институт „ТАМИШ“, Панчево;
•	 Институт  за повртарство, Смедеревска Паланка;
•	 Институт за кукуруз „Земун Поље“, Београд;
•	 Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд;
•	 Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад;
•	 Факултет информационих технологија, Београд;
•	 Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад;
•	 Средња пољопривредна школа „Јосиф Панчић“, Панчево;
•	 Општина Беочин, Беочин;
•	 Привредна комора Србије, Београд;
•	 Задружни савез Србије, Београд;
•	 Привредна комора Војводине, Нови Сад;
•	 Задружни савез Војводине, Нови Сад;
•	 Привредна комора Београда, Београд;
•	 Регионална привредна комора Нови Сад, Нови Сад;
•	 Регионална привредна комора Панчево, Панчево;
•	 „МОЛ“ а.д. за хемију, биотехнологију и консалтинг, Београд;
•	 Еко-центар д.о.о. Панчево;
•	 Агенција за консалтинг и менаџмент „НАДДА“, Мартинци;
•	 Развојни центар „Еко Кластер“, Лазаревац;
•	 PERFTECH d.o.o. Beograd;
•	 „I & V“ d.o.o. Beograd;
•	 МЗ „Банатски Брестовац“, Банатски Брестовац;
•	 МЗ „Бочар“, Бочар;
•	 МЗ „Глогоњ“, Глогоњ;
•	 Регионална агенција за развој МСП „ALMA MONS“, Нови Сад.



��

2) ИНСТИТУЦИЈЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
•	 Агеноре д.о.о., Брчко Дистрикт - Босна и Херцеговина (Agenore d.o.o., 

Brcko District - Bosnia and Herzegovina);
•	 Академија економских наука Молдавијe, Кишињев - Молдавија (Academy 

of Economic Studies of Moldova, Chisinau - Moldova);
•	 Академија економских наука, Букурешт - Румунија (The Bucharest Academy 

of Economic Studies (ASE)- Romania);
•	 Балканска асоцијација за животну средину, Солун - Грчка (Balkan 

Environmental Association (B.EN.A.), Thessaloniki - Greece);
•	 Банатски универзитет пољопривредних наука и ветеринарске медицине, 

Темишвар - Румунија (University of Agricultural Sciences and Veterinary 
Medicine of Banat (USAB-TM), Timisoara - Romania);

•	 Биотехнички институт, Подгорица - Црна Гора (Biotenical Institute, 
Podgorica - Montenegro);

•	 Градска развојна агенција, Бања Лука - Република Српска - Босна и 
Херцеговина (City Development Agency (CIDA), Banja Luka - Republic of 
Srpska - Bosnia and Herzegovina);

•	 Друштво аграрних економиста Европе, Хаг - Холандија (European 
Association of Agricultural Economists (EAAE), Den Haag - Netherlands);

•	 Економски факултет, Тузла - Босна и Херцеговина (Faculty of Agriculture, 
Tuzla - Bosnia and Herzegovina);

•	 Заједнички обрт за интелектуалне услуге „BIMA“ Пула, Р. Хрватска (The 
joint turnover of intellectual services, Pola - Republic of Croatia);

•	 Институт за економику пољопривреде и прехране, Варшава, Пољска 
(Institute of Agricultural and Food Economics, Warsaw - Poland);

•	 Институт за економику пољопривреде, Букурешт - Румунија (Institute of 
Agricultural Economics (IEA), Bucharest - Romania);

•	 Институт за истраживања у агроекономији и руралном развоју, 
Букурешт - Румунија (Institute of Research for Agricultural Economy аnd Rural 
Development (ICEADR),  Bucharest - Romania);

•	 Институт за развој пољопривреде у Централној и Источној Европи, 
Лајбниц - Немачка (Leibniz Institute of Agricultural Development in Central 
and Eastern Europe (IAMO) - Germany);

•	 Институт за тутун, Прилеп - Македонија (Scientific Tobacco Institute, Prilep 
– Republic of Macedonia).

•	 ИСИ Развојна Тржишта, Софија - Бугарска (ISI Emerging Markets, Sofia - 
Bulgaria);

•	 Истраживачки институт за економику пољопривреде - Праг, Република 
Чешка (Research Institute of Agricultural Economics, Prague - Czech Republic);

•	 Комерцијална академија, Сату Маре - Румунија (Commercial Academy,  
Satu Mare - Romania);

•	 Медитерански агрономски институт, Момпеље - Француска (Mediterranean 
Agronomic Institute of Montpellier - France);
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•	 Национална фондација за пољопривредна истраживања, Атина - Грчка 
(National Agricultural Research Foundation (N.AG.RE.F.), Athens - Greece);

•	 НГО Крајина - Пословни инкубатор, Бања Лука, Р. Српска, БиХ (NGO 
Krajina - Bussines incubator, Banja Luka - Republic of Srpska - Bosnia and 
Herzegovina);

•	 Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука - Република 
Српска - Босна и Херцеговина (The Agricultural Institute of Republic of 
Srpska, Banja Luka - Republic of Srpska - Bosnia and Herzegovina);

•	 Пољопривредни институт Словеније, Љубљана - Словенија (Institute of 
Agriculture of Slovenia, Ljubljana - Slovenia);

•	 Пољопривредни факултет - Департман за екологију и одрживи развој, 
Витербо - Италија (Department of Ecology and Sustainable Development 
(DECOS), Viterbo - Italy);

•	 Пољопривредни факултет, Источно Сарајево - Република Српска - Босна 
и Херцеговина (Faculty of Agriculture, Eastern Sarajevo - Republic of Srpska 
- Bosnia and Herzegovina);

•	 Пољопривредни факултет, Марибор - Словенија (Faculty of Agriculture, 
Maribor - Slovenia);

•	 Пољопривредни факултет, Сарајево - Босна и Херцеговина (Faculty of 
Agriculture, Sarajevo - Bosnia and Herzegovina);

•	 Универзитет „АТЕНЕУМ“, Букурешт - Румунија (The Athenaeum University 
of Bucharest  - Romania);

•	 Универзитет „Ефтимие Мургу“ Решица - Румунија (University „Eftimie 
Murgu“, Resita - Romania);

•	 Универзитет Петрол-Гас, Плоjешти - Румунија (Petroleum-Gas University of 
Ploiesti (UPG)- Romania);

•	 Универзитет пољопривредних наука и ветеринарске медицине, Букурешт 
- Румунија (University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine 
(USAMV), Bucharest - Romania);

•	 Универзитет у Бања Луци - Република Српска - Босна и Херцеговина 
(University of Banja Luka - Republic of Srpska - Bosnia and Herzegovina);

•	 Факултет за пољопривредну науку и прехрану - Скопље, Македонија 
(Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje - Republic of Macedonia);

•	 Федерални институт за економику пољопривреде, Беч – Аустрија 
(Federal Institute of Agricultural Economics (AWI), Vienna – Austria);

3.5. ИНФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ИНСТИТУТА 

Оснивањем Института од стране Владе ФНРЈ додељене су му и пословне 
просторије у улици Кнеза Милоша 26, у истој згради у којој је био смештен 
Савезни секретаријат за иностране послове.

Крајем 1976. године извршен је притисак на Институт да се пресели у друге 
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просторије ради проширења Савезног секретаријата за иностране послове. 
Запослени у Институту су пристали да се Институт пресели у мање просторије под 
условом да се Институту обезбеде средства за пресељење и адаптацију пословног 
простора као и стабилан правни и економски положај у новим просторијама.

Средином 1977. године, представници Савезног извршног већа, Републичког 
Извршног већа и Савезног секретаријата за иностране послове постигли су 
споразум са Југословенском пољопривредном банком да се Институт пресели у 
њене просторије у Улици Цара Уроша 54,  с тим што су тој Банци у замену дате на 
коришћење адекватне просторије на другој локацији (Генерала Жданова, садашња 
Ресавска и Кнеза Милоша 16). Пресељењем у адаптиране постојеће пословне 
просторије у ул. Цара Уроша 54, Институт не само да не решава трајно проблем свог 
пословног простора, већ га не решава ни привремено. Основна пољопривредна 
банка – Нови Сад, правни следбеник Југословенске Пољопривредне банке, у чији 
простор је усељен Институт, одбија да уместо тог простора прихвати просторије 
које су јој дате у замену.

Од 1981. године почиње судски спор између Института за економику 
пољопривреде и Пољопривредне банке - Нови Сад око пословног простора. Спор 
је окончан 2001. године на штету Института. За време 20 година дугог судског 
процеса Институт се безброј пута обраћао највишим државним институцијама 
за помоћ, али највише што је добио било је да се прихватају информације о 
проблему пословног простора, али да на жалост држава нема довољно пословног 
простора.

Изгубивши спор, Институт бива судским путем избачен из просторија у ул. Цара 
Уроша 54 и сопственим ангажовањем налази просторије у закуп у Булевару Краља 
Александра бр.70. Закупљене просторије су припадале ЈИК банци а.д. Београд, 
у ликвидацији. У овом простору Институт остаје од 01.03.2002. до 15.04.2004. 
године.

Од 15.04.2004. године Институт се налази у пословном простору Института 
,,Михало Пупин’’ захваљујући ангажовању Министарства за науку Републике 
Србије, али и даље као  подстанар.
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4.
ДОСАДАШЊИ ДИРЕКТОРИ ИНСТИТУТА ЗА 
ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

1. Горановић Максим, први директор Института, од 1949 - 1951.године;
2. Марковић Милован, директор од 1951 - 1954. године;
3. Милосављевић др Бранислав, директор од 1954 - 1956. године;
4. Поповић Светолик, научни саветник, директор од 1956 - 1982.године;
5. Милић мр Слободан, истраживач, директор од 1982 - 1984. године.Умро је 

за време свог мандата;
6. Пајевић Радован, самостални истраживач, в.д. директора од јула 1984. до 

јула 1985. године;
7. Радмановић др Душан, научни саветник, директор од 16.07.1985 - 

13.10.1998. године. и в.д. директора од 14.10.1998. до 22.01.1999. године;
8. Томић др Данило, научни саветник, директор од 23.01.1999. -  24.10.2001. 

године;
9. Цвијановић др Драго, научни саветник, в.д. директора од 25.10.2001. до 

26.04.2002. године и директор од 27.04.2002. до 19.03.2003. год., када је 
разрешен дужности на лични захтев;

10. Буквић др Рајко, научни саветник, в.д. директора од 20.03.2003. до 
11.04.2005; 

11. Цвијановић др Драго, научни саветник, директор од 12.04.2005. до 
15.06.2006, када је разрешен дужности из разлога смене Управног одбора 
од стране Владе РС. Поново је изабран за директора 16.06. 2006. године.
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Максим Горановић (1909 – 1990.)

Максим Горановић је рођен 1909. године у Колораду 
(САД), од мајке Марије и оца Милана, економског 
емигранта, из села Крсца са Голије (Црна Гора). Основну 
школу и гимназију завршио је у Никшићу, бриљантним 
успехом. Већ као матурант показује склоност и таленат за 
интелектуални рад и објављује (прву) књигу 1929. године 
под насловом: „Мисли и и правила за омладину“. 

После матуре, уписује се на Пољопривредни факултету Земуну и завршава га у 
редовном року. 

За време студија радио је у издавачкој кући „Привредни преглед“, у коме је 
сарађивао и уређивао рубрику за село и Пољопривреду. Од 1932. до 1935. године 
ради у економском часопису „Народно благостање“ као новинар. Од 1935. до 
1937. ради у Министарству пољопривреде Југославије, у сектору за статистику, 
а од 1938. до 1941. у Привредној комори Србије као секретар у Нишу, затим 
Новом Саду и Београду. У ово време објављује више стручних и научних радова 
у „Архиву Министарства пољопривреде“ и „Агрономском гласнику“, а Народна 
књига из Београда издаје му књигу (студију) 1938. године „Сељаци и земља“, која 
је имала три издања. 

Члан Комунистичке партије Југославије постаје 1937. године, а као партијски 
активиста суђен је за противрежимски рад и издржавао затворску казну у Билећи, 
заједно са познатим југословенским револуционарима (Мошом Пијаде, Ивом 
Лолом Рибаром, Миланом Апихом, Драгим Стаменковићем и др.). 

После ослобођења земље 1945. године, постављен је за помоћника  министра у 
Министасртву пољопривреде Југославије, а за успехе у раду одликован је „орденом 
рада“, који му је уручен 24.07.1945. године (био је први добитник ордена у СФР 
Југославији). 

Године 1947. послат је у СССР на студијско усавршавање из домена метода 
научноистраживачког рада у пољопривреди, а по повратку у земљу, постављен 
је 1949. године, за (првог) директора Института за економику пољопривреде 
Југославије, када је Институт и основан, у коме је радио до 1951. године. 

У време политичких прогона (после Резолуције ИБ), као политички емигрант 
бежи у СССР. Тамо успева да се запосли најпре као административни службеник 
у научноистраживачком институту под конспиративним именом Маријан Тодић, 
где ради до 1954. године. Затим ради као асистент у Академији друштвених наука 
при ЦК КП СССР. Пошто од 1954. до 1957. године завршава факултет Општа 
историја при Академији наука СССР, запошљава се у Историјском институту 
Академије наука СССР, да би 1960. године стекао докторат из домена историјских 
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наука. 

Године 1968. запошљава се у Институту за славистику и балканистику Академије 
наука СССР, као млађи научни радник, а 1971. године стиче звање виши научни 
сарадник и добија сертификат под правим личним именом и презименом: 
Горановић Максим Миланович. Пензионисан је у Москви 1976. године. 

Максим Горановић је умро 1990. године у Москви, а посмртни остаци, по његовој 
жељи, пренети су и сахрањени у селу Крсцу на Голији, где су његови рођаци 
подигли и споменик. 

Према расположивим подацима „Библиографског вјесника“ из Никшића, 
Горановић је у СССР-у објавио две књиге: „Пропаст зелене интернационале“ 
(1921-1938), објављена 1967. и „Аграрна криза и распад аграрног блока“ (1930-
1933), објављена 1971. године. Но, „Библиографски вјесник“ је посредно сазнао 
да је број тамошњих Горановићевих радова импресиван. 

За време живота и рада у Југославији, до 1951. године, Горановић је објавио три 
књиге и 32 студије, чланке, приказе и извештаје, а оставио је и пет необјављених 
радова. 

Научне радове Максима Горановића карактерише строго научни, методолошки 
приступ, компетентност и научна професионалност. Доктор Станоје Брајевић за 
њега је рекао:»Мало је специјалиста тако широког профила у аграрном питању 
у земљама централне и југоисточне Европе, какав је био Максим Горановић, 
пролетер, интернационалиста и слободар. У животу је био ванредно скроман и 
необично честит човек. Коректан и културан, као да је био рођен за неко друго 
вријеме, а не за наше доба». 
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Милован Марковић (1922 – 2006.)

Рођен је 1922. године у селу Мојсињу код Чачка (Србија), 
од мајке Мике и оца Михаила. Основну школу завршио је 
у родном селу, гимназију у Чачку. 

Пред други светски рат започео студије  на Пољопривредном 
факултету у Земуну, али их је и прекинуо, отишавши у 
партизане. По завршетку НО рата студира економске 

науке у Београду и дипломира на Економском факултету. 

По завршетку студија радио је на Партијској школи као предавач политичке 
економије, да би потом, 1951. године, прешао у Савезни институт за економику 
пољопривреде, где је постављен за директора и вршио дужност до 1954. године. За 
време његовог руковођења донето је Решење (које је потписао председник Владе 
ФНР Југославије, министар народне одбране и Маршал Југославије, Јосип Броз 
Тито) по коме се надлежности савезних органа на Савезни институт преносе 
на органе Народне републике Србије, тако да се практично спајају Савезни 
институт и Институт Републике Србије за економику пољопривреде. У то време 
послератне обнове није било кадровских и материјалних услова за озбиљније 
научно-истраживачке подухвате. Институт је углавном обављао стручне послове, 
пре свега, за државне органе. 

Међутим, Милован Марковић, није наставио каријеру у научном раду. По 
партијском задатку наставио је путем политике и државне администрације, 
где је обављао различите послове и имао успешну каријеру. Из Института за 
економику пољопривреде прешао је у Савезно министарство за пољопривреду, 
где је вршио послове помоћника министра. У то време је још увек био близак 
науци, објављујући неколико чланака о економским условима привређивања у 
пољопривреди (часопис „Економска политика“). 

Из Савезног министарства за пољопривреду прелази у Савезни завод за план, 
где је обављао послове у вези са планирањем развоја пољопривреде и вршио 
функцију помоћника генералног директора. 

Из Савезног завода за план прелази у Владу Републике Србије, где је вршио 
послове потпредседника Владе, а истовремено је био и посланик у Савезној 
скупштини и председавао делегацији (клуба) посланика СР Србије.

Из Републичке владе прелази у Савезно министарство иностраних послова и 
једно време обавља послове помоћника министра, а потом бива акредитован 
за амбасадора СР Југославије у Грчкој. Тако је Милован Марковић своју богату 
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радну каријеру завршио као професионални дипломата. Иако је свега две године 
радио у Институту, дуго је одржавао везе са истраживачима и руководством 
Института, интересујући се за његов рад, резултате истраживања, служећи се 
богатом библиотеком. 

Са супругом Вером има ћерку и сина. 
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Бранислав Милосављевић (1912 – 1997.)

Бранислав Милосављевић – Брана, рођен је 1912. године у 
Азањи код Смедеревске Паланке, од оца Милована и мајке 
Лепосаве. У Азањи је завршио основну школу, а гимназију 
у Смедереву. На Пољопривредном факултету у Земуну 
дипломирао 1934., а докторску дисертацију одбранио 
1960. године. 

Прво запослење имао је у енолошкој станици Буково 
1935. године, потом ради у Нижој пољопривредној школи у Илоку као наставник, 
а затим у Задружној винарској школи у Вршцу. Био је цењен и познат као врстан 
енолог. Од 1939. до почетка II светског рата (1941.) радио је у Пољопривредној 
комори Дунавске бановине у Новом Саду. Почетком Другог светског рата, као 
капетан Војске Југославије, пада у немачко заробљеништво и ратни период од пет 
година проводи наизменично у неколико немачких официрских логора. 

После рата 1945. запошљава се у Министарству пољопривреде Србије, где је 
радио неколико година, а потом је вршио дужност директора Главне управе за 
пољопривреду Србије до 1954., када бива постављен за директора Института за 
економику пољопривреде и обавља послове директора и научноистраживачког 
радника до 1956. године, када прелази на Пољопривредни факултет – Земун, за 
ванредног професора из области економике пољопривреде. На истом предмету 
изабран је за редовног професора 1961. године. На свом факултету вршио је и 
дужност продекана школске године 1957/58. Такође је био и старешина Одсека за 
економику пољопривреде и шеф катедре. Под његовим менторством, на Катедри 
је стасало неколико врсних агроекономиста, професора Универзитета, научних 
радника и привредника. 

У два наврата је боравио у Етиопији, као експерт за економику пољопривреде, 
где је 1954/55. руководио Групом стручњака, који су радили студију о стању и 
развојним могућностима пољопривреде Етиопије. У Етиопији је радио и у 
Планској комисији Владе царевине Етиопије. У Адис Абеби је 1955. објавио рад 
„L’agriculture Ethiopienne„.

Радни век је завршио у „Агрозаједници“ – Заједници агроиндустријских комбината 
Југославије, где је пензионисан 1975. године. 

Поред успешне професионалне каријере у науци, образовању и привреди, Брана 
је био и узоран прегалац у волонтерском друштвеном раду. Учествовао је у раду 
више комисија и одбора републичког и савезног значаја. 

Био је дугогодишњи председник Коњичког савеза Србије и радо виђен и цењен 
члан Савеза инжењера и техничара Србије и Југославије. Такође је био и члан 
Савеза за високо школство Југославије. Биран је и у Националну ФАО комисију и 
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као члан југословенске делегације  учествовао у раду Комитета за пољопривреду 
и Економске комисије за Европу. 

Бранислав Милосављевић је био интелектуалац високог реномеа и изузетно 
цењена личност међу аграрним економистима. Говорио је течно неколико страних 
језика (енглески, руски, немачки, француски). 

Први научни рад „Удруживање произвођача и унапређење пољопривреде“ објавио 
је 1953. године у часопису „Социјалистичка пољопривреда“ бр. 8/9 – Београд. 
Потом је самостално и у коауторству урадио више студија, универзитетских 
уџбеника, стручних и научних радова, објављујући их у домаћим и иностраним 
научним часописима. 

У првом браку са супругом Десанком има троје деце, а у другом, са супругом 
Надом (дев. Димитријевић) два сина, Емила и Миодрага. 
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Светолик Поповић (1913 – 1983.)

Рођен је 13.11.1913. године у селу Нишевцу (код Ниша), од 
мајке Моравке (дев. Коњевић). Основну школу је завршио 
у родном селу, а економско-комерцијалну високу школу 
у Загребу 1939. године. По завршетку студија радио је у 
Банској управи – Ниш, до 1942. године. Затим је радио 
као наставник у економској средњој школи у Зрењанину, а 
потом у СЕШ у Нишу – као професор све до 1956. године, 
када прелази у Институт за економику пољопривреде – 

Београд на дужност директора Института, који је успешно обављао 26 године, све 
до одласка у пензију 1982. године. У Институту је стекао научно звање – научни 
саветник. За време своје образовно-васпитне и научно-истраживачке каријере 
урадио је, самостално или у сарадњи са другим ауторима, стотињак студија и 
других резултата научно-истраживачког рада. Већи део резултата његовог научно-
истраживачког рада није публикован, већ се налази у библиотеци Економског 
факултета – Београд и у архивама комисија за пољопривреду и село Централног 
комитета СК Југославије, односно Централног комитета СК Србије. 

У свом научно-истраживачком раду, Светолик Поповић се бавио готово свим 
актуелним и теоријским питањима из домена економике пољопривреде. Међутим, 
најпознатији радови су из области: тржишта и цена пољопривредних производа, 
друштвено-економског положаја (индивидуалних) пољопривредних газдинстава 
и сељака, економског положаја села у развоју социјалистичког привредног 
система, регионалног развоја, улоге и значаја пољопривреде у целини итд. 

У тематском зборнику „О сврљишком крају и Светолику Поповићу“, Институт за 
економику пољопривреде – Београд, 2001, у коме је детаљније обрађен допринос и 
улога Светолика Поповића у развоју агроекономске мисли у Југославији и Србији 
и у конципирању привредног система тога времена, наши аграрни економисти, 
његови сарадници и познаваоци изнели су о томе своја виђења и размишљања: 

„Услед тога и зато што је био интимус политички најутицајнијих партијских 
и државних функционера, који су ценили његово мишљење и позивали 
га на дискусије... о важним питањима пољопривреде која су била предмет 
великих идејних дилема, па и размеђа у концепцијама о развоју социјализма у 
пољопривреди и на селу – Светолик Поповић је имао изузетно велики утицај на 
конципирање и спровођење аграрне политике у Србији, па и у Југославији (Др 
Душан Радмановић).“

Надахнуто, али искрено и сасвим умесно, написао је о њему професор др Виден 
Ранђеловић: 

„На звезданом небу и сазвежђу које чине агроекономисти, најсјајнију звезду, 
ван сваке сумње, на југословенским просторима представљао је лик Светолика 
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Свете Поповића.   Широко образована личност, ерудита, човек високог степена 
интелигенције, луцидне дијалектике, одличан познавалац економске теорије и 
историје, успешно спајајући теорију са праксом, Света Поповић је још за живота 
исплео себи венац у агроекономској науци. Света је био научник великог формата. 
Одлично је познавао општу и економску аграрну теорију, што му је омогућавало 
да, на прави начин, разуме појаве, процесе и збивања која су се дешавала у 
пољопривредној пракси, под утицајем општих промена у привреди, друштву 
и самој пољопривреди. Поред тога што се бавио питањима аграрне теорије, 
активно је, на бази сопствених истраживања, радио на разрешавању конкретних 
проблема праксе. 

Научноистраживачки рад, Света је схватао као врло озбиљан и одговоран посао. 
Није трпео никакве импровизације и шунд у науци. Одлучно се, где год је могао 
и стигао, борио против квази, назови науке и научности. С таквим појавама 
се обрачунавао на бескомпромисан начин, храбро, писаном речи и јавним 
иступима. Био је човек високог научног морала и чврстог карактера.“ (Проф. др 
Виден Ранђеловић)

„Радови Светолика Поповића сведоче о луцидности његовог ума, величини духа 
и карактера, као научника огромног теоријског знања, обдареног изузетним 
реализмом за оцену економске стварности и уједно као храброг човека, свесног 
моралне одговорности  интелектуалне елите у друштвеном животу земље.“ (Др 
Марија Николић)

Упоредо са руковођењем Институтом, Света Поповић је био ангажован у 
политичком и педагошком раду ван Института. Био је сарадник Високе школе 
политичких наука у Београду на предмету Аграрна политика Југославије, а 
на Економском факултету у Београду је на постдипломском студију предавао 
Политику цена.

Био је члан Економског савета СФР Југославије, члан савета за пољопривреду 
Привредне коморе СР Србије, Издавачког савета листа „Задруга“, народни 
посланик у Савезној скупштини, члан КПЈ, односно Савеза комуниста Југославије, 
где је радио у комисијама за развој села и пољопривреде. 

Као директор Института за економику пољопривреде – Београд, одржавао је 
сарадњу са готово свим истородним институтима у социјалистичким земљама,  а 
са директорима тих института био је у пријатељским односима. Учествовао је на 
свим значајнијим саветовањима и скуповима у међународној међуинститутској 
сарадњи, као и сарадњи са организацијом Европске и Светске асоцијације 
аграрних економиста. 

Са супругом Љубицом има ћерку  Олгу и сина Светозара
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Слободан Милић (1941 – 1984.)

Слободан Милић, син Божидара и Франке (дев. Крстинић) 
рођен је у Београду 1941. године, где је завршио основну 
школу, класичну гимназију и Економски факултет.  

По завршетку студија запошљава се у Институту 
за економику пољопривреде и настваља научно 

усавршавање у Институту и на пост-дипломским студијама на Економском 
факултету у Београду и на Универзитету у Чикагу (САД), где борави годину дана. 
По завршетку магистарског рада и успешне одбране на Економском факултету 
– Београд, изабран је за помоћника директора Института. 

Као помоћник директора, боравио је на специјализацији и у Међународној банци 
за обнову и развој у Вашингтону. У МБ је усавршио методику израде развојних 
студија и пројеката, коју је успешно пренео у Институт, где је примењивана у 
изради великих развојних пројеката у пољопривреди Србије, чију реализацију 
је кредитирала МБ. На основу његовог успешног боравка у МБ, доказивања као 
врсног научног радника и квалитетног репрезентовања Института, успостављено 
је партнерство МБ – Институт, тако да је Институт, од стране МБ, прихваћен 
за консултанта. На основу тога, Институт је надгледао извршење пројеката из 
домена пољопривреде, кредитираних од стране МБ. Значајан је његов допринос у 
отварању и реализацији кредитних линија МБ за обнову и развој  за агроиндустрију 
у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини. 

Као аутор (самосталан и први у коаторству), у Институту је урадио шест 
истраживачких пројеката, укључујући и магистарски рад: Методи мерења ефеката 
у пољопривреди (1970) и припремљену докторску тезу: „Економски ефекти 
капиталних инвестиција у пољопривредну механизацију“ (1991). Нажалост, 
прерана и изненадна смрт га је претекла и није стигао да је одбрани за живота. 
Осим тога, у Институту је радио на десетак пројеката (студија и развојних 
програма) као коаутор. 

Као врстан познавалац страних језика учествовао је са прилозима на бројним 
међународним научним скуповима, успешно репрезентујући Институт и српску 
агроекономску мисао и успостављајући контакте са иностраним агроекономистима 
и агроекономским институтима.  Посебно је заслужан за успостављање одличне 
научне сарадње са Институтом за економику пољопривреде из Варшаве. 

Слободан Милић је био активан учесник и у друштвеном раду у разним 
институцијама. Био је члан Републичког комитета за пољопривреду, шумарство 
и водопривреду Србије, члан аграрног савета при савезном комитету за 
пољопривреду, председник Друштва аграрних економиста Србије, члан 
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уређивачког одбора часописа «Економика пољопривреде» и члан у неколико 
међународних стручних организација из домена пољопривреде и економике 
пољопривреде. 

Слободан Милић је научни радник са изузетно високим интелектуалним 
потенцијалом. Био је један од најпознатијих и најпризнатијих младих аграрних 
економиста у Србији. То потврђују резултати које је остварио у свом раду и 
стручна и друштвена признања која су му указивана. 

Са супругом Јадвигом (дев. Перуга) има сина Александра и ћерку Ану. 
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Радован Пајевић (1921 – 1986.)

Радован Пајевић је рођен у Руднику, код Горњег Милановца (Србија)  1921. 
године. Основну школу и гимназију завршио је у Горњем Милановцу, 
а Пољопривредни факултет у Београду, 1949. године. У Институт за 

економику пољопривреде – Београд, примљен је у стални радни однос 1953. 
године, где је радио као истраживач и вршилац дужности директора Института 
око годину дана (1984-1985). У научно-истраживачком раду Института, најчешће 
је радио на програмима у вези са развојем пољопривредних предузећа, сељачких 
газдинстава, трошкова производње и на другим питањима. Наиме, Институт 
је увек имао релативно мали број истраживача и није било могућности за уску 
специјализацију појединаца као у бројчано великим институтима. 

У раду Института, Радован Пајевић је учествовао самостално и као први (у 
групи аутора) у реализацији шест значајнијих пројеката, а као један од коаутора 
у петнаестак. Осим тога, био је учесник и у раду на бројним пројектима са 
ауторством Института. 

Радован је био један од сарадника у Институту са којим је било задовољство 
сарађивати. Био је изузетно хуман и толерантан човек. И поред тога што је имао 
несређен и несрећан породични живот, то се на њему у процесу рада и животу 
у Институту није примећивало. Био је до краја предан свом послу и посвећен 
неговању добрих међуљудских односа у Институту и свугде где се сусретао са 
људима, колегама и колегиницама. Био је цењен и поштован човек, што је у 
потпуности заслуживао. 

Са супругом Љиљаном имао је два сина.



��

Душан Радмановић (1936 -       )

Душан Радмановић, син Миле и Паве (дев. Петковић), 
рођен 1936. године у Острвици код Госпића (Хрватска). 
Основну школу и гимназију “Никола Тесла“ завршио у 
Госпићу. Као ђак гимназије „Никола Тесла“ сарађивао у 
гимназијском часопису „Полет“ и „Личким новинама“, 

које су излазиле у Загребу. На годишњим конкурсима за литерарне радове, освојио 
више првих награда. 

У Београду је завршио Економски факултет, одслушао предавања на 
постдипломском студију и положио неколико испита. За време студија покреће 
оснивање завичајног клуба студената Лике и буде изабран за председника 
Друштва. 

Докторат агроекономских наука стекао у јуну 1982. године на Пољопривредном 
факултету у Земуну. У априлу 1986. године признато му је и научно звање: виши 
научни сарадник, а 14. јануара 1992., научни саветник. 

Прво запослење имао је октобра 1960. године у стручној служби  Савезног одбора 
Социјалистичког савеза Југославије, где је радио у редакцији интерног билтена 
заједно са десетак сарадника, а после катастрофалног земљотреса у Скопљу 1962. 
одређен је за секретара Комисије Савезног одбора ССРНЈ за обнову Скопља и за 
помоћника уредника Билтена о обнови којег је самостално припремао. 

Из СО ССРН Југославије прелази на рад у стручну службу ЦК Савеза комуниста 
Југославије у економско одељење за анализе, где је вршио послове секретара 
Комисије ЦК СКЈ за аграрну политику. У раду Комисије окупља истакнуте 
научне раднике и привреднике из домена пољопривреде, односно економике 
пољопривреде, где се воде дискусије о развоју пољопривреде и села. У то време 
(1967.) припрема Тезе о развоју пољопривреде, које се разматрају на Извршном 
комитету ЦК СКЈ. У Тезама поставља основно питање: да ли ће се пољопривреда 
убудуће развијати а) у условима одливања дохотка путем ниских цена производа; 
б) у равноправним економским условима или в) на бази економског подстицања, 
путем дотација, како би се обезбедио бржи развој, производња и извоз. Коментар 
је био „вештачка дилема“ и „на то питање ћемо морати брзо одговорити“.

Из ЦК СК Југославије прелази у Савезни комитет за пољопривреду, односно 
Савезно министарство, где је именован за саветника председника Комитета, 
односно савезног министра за послове привредног система. У то време (1974), 
на основу политичког става Савезног друштвеног савета за питање друштвеног 
уређења, припрема елаборат о економском подстицању развоја пољоривреде на 
бази субвенција преко „развојне цене“ основних пољопривредних производа. 
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Предлог не пролази услед противљења представника Словеније (председника 
Савета). У овом Комитету, односно Министарству, залаже се за повећану улогу 
пољопривредног тржишта и прихвата се његово залагање за слободно тржишно 
образовање цена неких производа (алкохолна и безалкохолна пића, живинско 
месо).

Као представник Савезног министарства за пољопривреду учествује у раду 
мешовитих комисија за привредну сарадњу и предводи радне групе за сарадњу у 
домену пољопривреде са Алжиром, Холандијом, Мађарском и Танзанијом. 

Из Савезног министарства за пољопривреду 1980. прелази у „Агробанку“ 
, специајлизовану пољопривредну банку, на дужност директора сектора за 
интеграцију у агрокомплексу. У „Агробанци“ иницира ангажовање банке на 
уређењу пољопривредног земљишта, на укрупњавању поседа путем комасације 
и арондације земљишта (овај посао наставља преласком у Институт, где покреће 
израду Програма уређења земљишта, којег усваја Влада Републике Србије). У 
„Агробанци“ подстиче удруживање земљишта путем „функционалне комасације“, 
без укидања приватне својине и популаризује такав модел у пољопривредном 
комбинату „Џервин“ у Књажевцу. 

Из „Агробанке“ прелази, крајем 1983. године, у Републичко министарство 
пољопривреде Србије за помоћника министра, за рад на привредном систему. 
По доласку у Министарство предлаже да се откаже кредит Међународне банке за 
обнову и развој од сто милиона долара, јер се средства не повлаче услед негативних 
курсних разлика које настају у отплати, а држава плаћа знатне уговорене обавезе. 
Републичка влада усваја предлог.

Године 1985. конкурише у Институту за економику пољопривреде – Београд, бива  
изабран за директора и ту дужност обавља 14 година, до јануара 1999. године. 
Доласком на дужност у Институт, одмах враћа на посао пензионисане докторе 
наука, да би Институт остварио цензус за добијање права предлагања истраживача 
за стицање научних звања. Покреће доношење програма за израду магистарских 
и докторских радњи истраживача у Институту. Посебно се ангажује на пријему 
младих истраживача и за њихово укључивање у процес рада и образовања. 
Залаже се за прибављање научноистраживачких пројеката, а у реализацији неких 
и сам учествује, а најважнијим и руководи  (Власина и Крајиште - вишегодишњи 
пројекат; Развој агрокомплекса и села у Полимљу; Развој и структурне промене 
аграрне привреде и руралних подручја - вишегодишњи пројекат са међународном 
рецензијом и учешћем око 20 истраживача из три научне установе; Редефинисање 
планинског подручја Србије и програм развоја пољопривреде). Наставља сарадњу 
са сродним институтима из СССР-а, Пољске , Чехословачке и покреће сарадњу са 
Институтом из Охаја, САД. 

На реизбору директора Института, 1989. године, тајним гласањем буде изабран 
са 100% гласова свих запослених у Институту. 

Као коаутор или самостално је објавио 18 научних књига и монографија, 
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28 поглавља у књигама, око стотину радова националног значаја, 6 радова 
међународног значаја, а руководио је истраживањем на преко десетак великих 
пројеката. 

Упоредо са професионалном каријером у државној администрацији, привреди и 
науци, био је активан и у друштвеном раду. Био је један од оснивача и први секретар 
Друштва аграрних економиста Србије и заједно са председником организовао 
врло успешан III Конгрес Европске асоцијације аграрних економиста, који је 
одржан у Београду („Сава центар“). Био је вишегодишњи председник Издавачког 
савета научног часописа „Гласник пољопривреде, прераде и промета“, као и 
његов главни и одговорни уредник, залажући се за подизање квалитета часописа 
и за ангажовање младих сарадника. .Као члан радног тима Комисије савезних 
друштвених савета за проблеме економске стабилизације, учествовао је у изради 
Програма развоја аграра. Као члан радне групе Комисије за привредну реформу 
СР Србије, за потребе Комисије припремио је студију „Аграрна политика и 
инструменти остварења“, која је усвојена на Комисији 1989. године. Решењем 
Извршног већа Скупштине СР СРбије од 19. октобра 1990. именован је за члана 
Комисије за пољопривреду и село, а решењем САНУ од 19. новембра 1990. 
именован је за члана Одбора за проучавање села. 

Својом храброшћу и тихом упорношћу, Душан Радмановић се у свом радном веку 
доказао и у професионалном и у научном раду, што је било карактеристично за 
бројне кадрове који су у то време радили и живели. Родом из сиромашне сељачке 
личке породице, страдале од усташког терора у II светском рату, поред дуготрајне 
болести у детињству и младости, као последице усташког терора, уз пожртвовану 
помоћ оца и друштвене заједнице, успео је да у свом радном веку буде користан 
грађанин, да се доказује, упоредо у професионалном и научном раду. Тим путем 
су пролазили бројни „кадрови“ времена у коме је радио и живео. 

Са супругом Олгом (дев. Кузмановић) има сина Милана и ћерку Александру.
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Данило Томић (1945 -           )

Рођен је у селу Шушеока, код Ваљева (Србија) 08.11.1945. 
од мајке Лепосаве и оца Властимира. Осмогодишњу 
школу је завршио у селу Кусатку (АП Војводина), средњу 
школу у Ваљеву, Пољопривредни факултет у Новом Саду, 
где је дипломирао 28.06.1975. године. Током студија на 
Пољопривредном факултету у Новом Саду био је први 
студент – проректор Универзитета. Докторску дисертацију 

одбранио је тачно након девет година од завршетка студија на Пољопривредном 
факултету. 

У свом, стручном, научном и друштвеном раду, Данило Томић је изузетно 
предузимљив и плодан. Обављао је друштвено и професионално важне послове. 
У научноистраживачком раду прошао је све степене до научног саветника за 
област економике пољопривреде (1997), а исте године је постао и признат експерт 
за аграрни и рурални развој. Од 2001. до 2009. је био потпредседник Регионалне 
привредне коморе, Нови Сад, а од 2003. године је председник управног одбора 
Друштва аграрних економиста Србије (ДАЕС). Дао је веома значајан допринос 
успостављању веза и научне сарадње ДАЕС са европском и светском асоцијацијом 
аграрних економиста. Активно (са рефератима) учествовао је на осам конгреса 
ЕААЕ, на шест конференција светске организације (IAAE), на два конгреса 
америчких агроекономиста, на неколико агроекономских семинара европског 
нивоа, итд. Захваљујући урођеној комуникативности, свуда је проналазио 
пријатеље и научне сараднике, приближавајући им искуства и сазнања наших 
агроекономиста. 

Тематски, Данило Томић се бавио разним аспектима агроекономске науке и 
руралног развоја. Бавио се питањима светске пољопривреде, а посебно земаља ЕУ, 
земаља у „транзицији“, а разуме се и питањима аграра екс-Југославије и Србије. При 
томе је истраживао разне аспекте развоја и економског положаја пољопривреде 
(гранске, секторске, регионалне, руралне, макроекономске, спољнотрговинске, 
кредитно-финансијске, техничко-технолошке, социо-економске, друштвено-
политичке...). Сарађивао је са стручњацима и научним радницима различитих 
струка – у мултидисциплинарним истраживањима. Такође је био радо виђен 
међу аграрним економистима из земље и иностранства као рецензент бројних 
радова, књига и пројеката. 

Радећи стално на сопственом образовању боравио је на специјалистичким 
студијама на Институту друштвених наука у Хагу, Холандија,  био је Фулбрајтов 
стипендиста на државном универзитету Охајо, Колумбус, САД, у Eurochambers 
академији Берген (Норвешка). 

Као један од најплоднијих агроекономиста своје генерације у Србији, Данило 
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Томић има објављених око 300 библиографских јединица, у домаћим и светским 
агроекономским издањима. 

Самостално и у сарадњи са колегама и институцијама организовао је преко 60 
научних и стручних скупова са којих су објављивани зборници радова. 

Међу девет монографија које је објавио, посебно се истичу две:»Идеје и 
иницијативе о пољопривреди и селу», Нови Сад, Прометеј, 2004 и «Пољопривреда 
и село – идеје и иницијативе», Београд, ДАЕС и ИЕП, 2008.

Посебан допринос у развоју агроекономске мисли и образовању кадрова дао 
је превођењем стране литературе. Самостално или са сарадницима превео је 
на српски око 2000 страница водећих светских аутора из области аграрног и 
руралног развоја. 

За време његовог руковођења Институтом, издата је монографија поводом 50 
година рада ИЕП, сачињено је 50 програма за запошљавање радника који су 
остали без посла услед уништења њихових фабрика од стране НАТО авијације, 
која је нелегитимно бомбардовала Србију. Такође је покренут часопис «Зелени 
барометар», одржана су три научна скупа и објављено већи број научних радова. 

Ожењен је лекарком Весном, са којом има два сина, Филипа и Петра
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Рајко Буквић (1953. -    )

Рођен је 1953. године у Пландишту (АП Војводина), од 
оца Милана и мајке Вукосаве (дев. Ранков). Осмогодишњу 
школу и гиманзију завршио је у Вршцу, а Економски 
факултет у Београду 1976. године, са просечном оценом 
9,09. На истом факултету завршио је и постдипломске 
студије, смер статистичка анализа у економији, са 
просечном оценом 9,55, а магистрирао јуна 1986. године. 

Докторску дисертацију одбранио је 1997. године на Економском факултету у 
Београду. 

Прво запосленје је имао 1. новембра 1977. године као асистент на Економском 
факултету у Суботици. Од 1979-1983. радио је у ГРО „Мостоградња“ – Београд, 
на пословима плана и анализе. Потом ради у Републичкој заједници за послове 
цена, а од 1985. у Републичком комитету за робни промет. Од јуна 1988-1990. ради 
као истраживач у Институту друштвених наука – Београд, затим у Републичком 
заводу за развој, па у Министарству трговине и туризма Републике Србије, 
а 1977. године постављен је за помоћника директора Републичког завода за 
развој. Наставно веће Више пословне школе – Нови Сад, изабрало га је 2002. 
године за професора за наставни предмет банкарство, где је радио до 2003. 
године, када је (19.03.2003.) именован за вршиоца дужности у Институту за 
економику пољопривреде – Београд и ту дужност обавља две године (до 2005.). 
Звање истраживач-сарадник стекао је 1988.године, а 2000. звање виши научни 
сарадник. У Институту за економику пољопривреде покреће часопис „Месечне 
агроекономске анализе“ и врши дужност главног и одговорног уредника. 

Био је члан редакције часописа „Економика“, Београд, а од 2003. главни и одговорни 
уредник. Такође је и члан Управног одбора Друштва аграрних економиста Србије. 
После рада у Институту, запошљава се на „Мегатренд“ Универзитету, где ради 
као редовни професор. 

Рајко Буквић је изузетно марљив и плодан научни радник. Говори и чита руски, 
немачки и енглески језик. Са писаним прилозима учествовао је на 7 међународних 
скупова и на 22 домаћа. Учествовао је у изради 86 научних и стручних пројеката. 
Самостално или у коауторству објавио је 21 монографију и уџбеника и 171 научни 
и стручни рад. Такође има 14 превода стручних текстова са страних језика. 

Са супругом Татјаном има ћерку Милану
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Драго Цвијановић (1960. -       )

Драго Цвијановић, рођен је 23. марта 1960. године у 
Ораховици, општина Лукавац, БиХ од оца Војина и мајке 
Петре, рођене Савичић. Основну школу завршио у родном 
месту, а средњу Економску школу у Лукавцу, са одличним 
успехом. Агроекономски одсек на Пољопривредном 
факултету уписао школске 1977/78. године а дипломирао 
02. јула 1981. године. Просечна оцена у току студија 9,37, 

дипломски рад 10,00. 

Дипломски рад под насловом “Друштвено-економски услови и резултати развоја 
пољопривреде у општини Ћићевац”, награђен је Октобарском наградом града 
Београда за 1981. годину.

Године 1981. уписао је Последипломске студије на Агроекономском одсеку 
Пољопривредног факултета у Београду, група Економика пољопривреде и 
тржиште пољопривредних производа.

На одслужењу војног рока проводи 1982. годину.

Након положених испита (просечна оцена у току студија 9,40) дана 24.04.1986. 
године одбранио је магистарски рад под насловом: “Промене у структури 
ратарске производње СР Србије ван САП у периоду од 1950. до 1984. Године”.

Дана 23. септембра 1987. године, (број: 011-4406/1) стиче  научно-истраживачко 
звање ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК. 

Докторску дисертацију одбранио је 06. јула 1993. године на Економском 
факултету у  Београду, под насловом: “Досадашњи развој и перспективе 
производње индустријског биља у Југославији”

Дана 09. новембра 1994. године, (број: 06-00-6/210) стиче научно звање НАУЧНИ 
САРАДНИК.
Дана 26. јуна 2001. године (број: 06-00-6/1730) стиче научно звање ВИШИ 
НАУЧНИ САРАДНИК.
Дана 28. фебруара 2006. године (број: 06-00-6/2851) стиче научно звање НАУЧНИ 
САВЕТНИК.
Дана 10. јула 2007. године (број: 196) стиче професорско звање ВАНРЕДНИ 
ПРОФЕСОР.
У сталном радном односу је од 01. децембра 1981. године (осим времена које је 
провео на одслужењу војног рока).
Има преко 26 године радног стажа, током којих је радио у већем броју научно-
истраживачких установа, предузећа и органа државне управе. Прво је радио као 
асистент-приправник на предмету: Тржиште и промет производа пољопривреде 
и прехрамбене индустрије, на Пољопривредном факултету у Земуну. Потом 
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као руководилац инвестиција у ЗЗ „Извор“ Жагубица. У РО Фабрика одливака 
Жагубица ради као подпредседник пословодног одбора за економске, финансијске 
и опште правне послове. Године 1987. радио је у СОУР ПИК „Пожаревац“ на 
пословима развоја, инвестиција и плана. У септембру месецу прелази у Институт 
за механизацију пољопривреде и ради на месту директора сектора за науку. 
Фузионисањем Института за механизацију и Института за кукуруз „Земун Поље“ 
ради у служби маркетинга. Део 1996. и 1997. ради као директор маркетинга РО 
„Дахлиа“, а потом као Саветник за међународну сарадњу у Савезном министарству 
за пољопривреду. 

Од 01. јуна 2000. године, стално је запослен у Институту за економику пољопривреде 
као научни саветник, сада је на месту директора Института. Део 2003. и 2004. 
године радио је  истовремено у Институту за економику пољопривреде Београд 
и АД „Недић-аграр“ Бочар.

Успоставио је дугорочну сарадњу са великим бројем локалних сампоуправа, 
агенција, привредних предузећа, научних и образовних институција у земљи и 
иностранству, као што су: месна заједница „Бочар“, Бочар I & V Company, d.o.o, 
Београд; Institute of Research Development in Agrarian Economics, Bucharest, Romania; 
Academy of Economic Studies, Faculty og Agro-Food and Environmental economics, 
Bucharest, Romania; ISI Emerging markets, Internet Securities EOOD, Sofia, Bulgaria; 
Institute of agrarian economics Bukurest, Romania; Пољопривредни факултет Земун;  
Пољопривредни факултет Нови Сад; Institut of Agrarien Economics Bucharest, 
Romania; University of agricultural sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, 
Romania; Commercial Academy, Saty Mare, Romania; “Athenaeum” University 
from Bucharest, Romania; Academy of Economic Studies of Moldavia; Institute of 
Agricultural and Food Economics, Нacional Research Institute, Warszawa, Poland; 
Друштво економиста – часопис „Економика“ Ниш, Ниш; Perftech,d.o.o, Београд; 
“Мол”,а.д., за хемију, биотехнологију и консалтинг, Беогард“Мол”,а.д., за хемију, 
биотехнологију и консалтинг, Беогард; НГО Крајина – Пословни инкубатор Бања 
Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина; Градска развојна агенција “Цидеа”, 
Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина; Регионална агенција за развој 
малих и средњих предузећа „Алма Монс“д.о.о., Нови Сад, Србија; Факултет за 
биофарминг Бачка Топола, Мегатренд Универзитета у Београду; ЈНУ Институт за 
тутун, Прилеп, Република Македонија; Institute of Research in Agrarien Economics 
and Rural Development, Bucharest, Romania; Petroleum – gas University of Ploiesti, 
Romania; ЕКО – ЦЕНТАР,д.о.о., Панчево; AWI, Bundesanstalt fur Agrarwirtschaft, 
Wien, Austria; Општина Беочин, АП Војводина, Србија; University “EFTIMIE 
MURGU” Resita (UEMR), Romania; Институт за земљиште, Београд. Србија; 
Факултет за менаџмент, Ваљево; Универзитет у Бања Луци, Република Српска – 
БиХ; Leibniz – Institute of Agricultural Development in Central Eastern Europe, Halle, 
Germany; Развојни центар „Еко Кластер“, Лазаревац; Факултет информационих 
технологија, Београд (Euraxess Services Нetwork); Институт ПКБ Агроекономик, 
Падинска Скела, Србија; UKIM Institute Of Animal Science, Skopje, R Macedonia; и 
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Агенција за консалтинг и менаџмент „Надда“, Мартинци. 

Учествовао је у изради и/или руководио више научно-истраживачких и 
„тржишних“ пројеката, између осталог: „Истраживање тржишта производа 
(прерађевина) од воћа”, „Основне карактеристике природних и створених 
(изграђених) могућности и потенцијала, са основним опредељењима за развој 
пољопривреде у Сувоборском крају - Програм развоја пољопривреде на подручју 
Сувоборског краја“, „Програм макроекономског и социјалног развоја општине 
Српско Орашје”, “Програм макроекономског развоја месне заједнице Бочар”, 
“Програм развоја општине Мали Зворник”, „Програм економског и социјалног 
развоја МЗ Глогоњ“, „Ревитализација и унапређење производње цвећа“, „Стратегија 
развоја општине Мионица“, „Стратегија развоја општине Беочин“, „Стратегија 
развоја Брчко Дистрикта БиХ“, „Стратегија развоја пољопривреде, прехране 
и руралног развоја Брчко Дистрикта БиХ“, „Стратегија развоја пољопривреде 
у Тузланском кантону за период 2009.-2013. година“, „Стратегија развоја 
пољопривреде града Београда до 2015.године“, „Стратегија развоја пољопривреде 
општине Панчево“, „Рекултивација земљишта у РБ «Колубара» Лазаревац“, БТН 
- 351010Б „Оптимизација и стандардизација аутохтоних млечних производа са 
заштитом ознаке порекла“, „Еколошки и економски аспекти наводњавања поврћа 
водом различитог квалитета”, и „Резервни протеини семена поуздани маркери за 
идентификацију сорти и предвиђање технолошког квалитета”.

Руководио је једним међународним пројектом у Брчко Дистрикту, односно БиХ 
„Пољопривредна обука и техничка подршка фармерима Брчко Дистрикта БиХ“ 
а тренутно руковди заједничким билатералним српско-хрватским пројектом 
„Конкурентност и компаративни одрживи развој Истре и Колубарског округа“,

Сада је руководилац Пројекта који финансира Министарство науке И заштите 
животне средине Републике Србије ОН 149007 – Мултифункционална 
пољопривреда и рурални развој у функцији укључења Републике Србије у ЕУ.

Аутор је или коаутор неколико монографија, издавајамо неке: «Средства и 
трошкови у пољопривредној производњи», «Организација и управљање у 
пољопривредној производњи», «Маркетинг у пољопривредном субјекту», 
«Ревитализација и унапређење производње цвећа“, „Афирмација удруживања 
и маркетинга у функцији креирања конкурентности аграрног сектора Србије“, 
„Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у АП Војводини“ 
„Природни ресурси: економија-екологија-управљање“, “Beyond agriculture and 
rural development: investments, efficiency, econometrics“,  и др.

До сада је објавио преко 200. радова, и то у часописима: „Buletinul“, „Zagadnienia 
ekonomiki rolnej“, „Економски анали“, „Анали економског факултета у 
Суботици“, „Теме“, „Економске теме“, „Агроекономика“, „Гласник пољопривредне 
производње, прераде и пласмана“; „Огледи за праксу“; „Индустрија“; „Економика“, 
„Економика пољопривреде“, „Виђења“, „Агрознање“, „Техника“, „Acta Agriculturae 
Serbica“, „Биотехнологија у сточарству“, „Земљиште и биљка“, „Пољоприврене 
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актуелности”,  и др., и у тематским зборницима са националних и међународних 
саветоавња и симпозијума.

Учествовао је на више од 83. међународних и националних научних скупова, на 
којима је подносио уводне реферате или презентовао рад и био у програсмком 
и/или организационом одбору.

Био је аутор или коаутор 17 монографија и књига. 

Поред тога написао је неколико осврта и приказа, а дао је и неколико интервјуа за 
наше дневне и недељне новине („Политика“, „Економист“, „Пословна Политика“, 
„Пољопривредник“, „Пољоиндустрија“, „Данас“, „Блиц“, „Вечерње Новости“ и 
др.).

Цитиран је више од 55 пута, извршио је до сада 14 рецензија, има неколико 
техничких решења и имао је неколико приказа. 

До сада је био 15 пута члан комисије за оцену пријаве и одбрану магистарске тезе 
или докторске дисертације.

Био је до сада 21 пут председник или члан комисије за избор или реизбор 
кандидата у одговарајућа научно-истраживачка звања.

Члан је уређивачког одбора часописа „ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ“ из 
Београда. Члан је редакцијског колегијума часописа „ЕКОНОМИКА“ из Ниша. 
Члан је Издавачког савета и редакције часописа „ТРАНЗИЦИЈА“ Тузла – Босна и 
Херцеговина. Члан је Издвачког савета часописа „ZAGADНIEНIA EKOНOMIKI 
ROLНEJ“ из Варшаве – Пољска. Члан је Издвачког савета часописа „BULLETIН 
– ECOНOMIC SCIEНCES“ из Плоештиа – Румунија.

Секретар је Друштва пољопривредних инжењера и техничара Београда. Члан 
је Balkan Environmental Association (B.EN.A.), Европске асоцијације аграрних 
економиста (ЕААЕ) и Друштва Аграрних економиста Србије (ДАЕС). 

Председник је Научног друштва аграрних економиста Балкана (НДАЕБ).

Члан је научног већа Института за економику пољопривреде у Београду.

Члан је управног одбора Института економских наука у Београду.

До сада је био пет пута секретар мешовитих комисија за сарадњу у области 
пољопривреде са неколико земаља (Русија, Бугарска, Македонија, Израел, БиХ 
- Република Српска). 

Служи се руским и енглеским језиком. 

Са супругом Горицом, доктором пољопривредних наука имају троје деце (Марко 
– дипломирани електроинжењер, Марија – четврта година Пољопривредног 
факултета – одсек заштита биља (фитофармација) и Војин – четврти разред 
средње Архитектонске школе).
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5.
ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ИНСТИТУТА

Органи Института су: директор и управни одбор. Саветодавни 
орган УО је научно веће. 

 У периоду од 1999. до 2009. године, органи Института су били: 

Период од 23.01 1999. до 24.10 2001.године

Директор:  Др Данило Томић, научни саветник

Помоћници: 
•	 Др Драго Цвијановић, научни сарадник, помоћник директора за 

маркетинг, и
•	 Љиљана Томић, дипл.правник, помоћник директора за опште и правне 

послове.

Управни одбор:
 Представници Владе :    

1. Проф. др Војин Бјелица, директор Новосадске банке, Нови Сад, 
председник;

2. Др Југослав Миленковић, директор ИПК „Ђервин“, Књажевац;
3. Душко Крсмановић, дипл.инг. директор ИПК „Србијанка“ Ваљево
4. Драган Љубојевић, дипл. Агроекономистa. 

          
 Из реда истраживача у научном звању запослених у Институту :

1. Др Данило Томић, научни саветник,
2. Др Лазар Вукомановић, виши научни сарадник,
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3. Др Зоран Ђерковић, виши научни сарадник,
4. Др Марија Николић, виши научни сарадник, заменик председника

           
Научно веће :

Чланови научног већа  из реда истраживача запослених у Институту :
1. Др Милан Адић, научни саветник, председник
2. Др Данило Томић, научни саветник,
3. Др Душан Радмановић, научни саветник,
4. Др Михаел Длеск, научни саветник,
5. Др Србољуб Ивановић, научни саветник,
6. Др Лазар Вукомановић,виши научни сарадник,
7. Др Абидин Палошевић, виши научни сарадник, 
8.   Др Марко Радуловић, виши научни сарадник,
 9.  Др Зоран Ђерковић, виши научни сарадник,
10.Др Виолета Богавац, научни сарадник,
11. Др Ратомир Милановић, научни сарадник

Чланови Научног већа ван Института :
1. Проф.др Зорка Закић, редовни професор,
2. Проф.др Милош Кастратовић, редовни професор,
3. Проф. др Михајло Радић, редовни професор,
4. Проф. др Бранко Крстић, редовни професор,
5. Проф. др Јован Бабовић, ванредни професор,
6. Др Зорица Васиљевић, доцент

Одлуком Владе Републике Србије од 10.07.2001.године у 
Управни одбор Института именовани су, и то:

Управни одбор:
Представници Владе :
            1.    Проф. др Бранислав Влаховић, Пољопривредни факултет – Нови Сад
            2.    Проф. др Душан Милић, Пољопривредни факултет- Нови Сад
            3.    Др Владимир Грбић, Институт економских наука, Београд, зам. 
Председника
            4.    Рафаило Русковски, дипл.правник,покрајински секретар за 

информисање, Нови     Сад

Из реда истраживача у научном звању запослених у Институту :
1. Др Душан Радмановић, научни саветник, председник
2. Др Марија Николић, научни саветник,
3. Др Зоран Ђерковић, виши научни сарадник,
4. Др Драго Цвијановић, научни сарадник   
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Период од 25.10 2001. до 26.04 2002.године

В.д. директора: др Драго Цвијановић, виши научни сарадник, од 25.10 2001. 
до 26.04 2002. године

Помоћник: Љиљана Томић, дипл. правник, помоћник директора за опште и  
равне послове

Управни одбор: у истом саставу
 
Научно веће: 
Из реда истраживача у научном звању запослених у Институту :

1. Др Србољуб Ивановић,научни саветник
2. Др Душан Радмановић, научни саветник
3. Др Михаел Длеск, научни саветник
4. Др Марија Николић, научни саветник,
5. Др Зоран Дјерковић, виши научни сарадник,
6. Др Марко Радуловић, виши научни сарадник 
7. Др Крстан Малешевић, ванредни професор,
8. Др Драго Цвијановић, виши научни сарадник
9. Др Виолета Богавац, виши научни сарадник
10. Др Ратомир Милановић, научни сарадник

Чланови Научног већа ван Института :
1. Проф.др  Михајло Радић, редовни професор
2. Др Данило Томић, научни саветник
3. Др Вукашин Илић, научни сарадник
4. Др Славко Богдановић, научни сарадник
5. Др Рајко Буквић, виши научни сарадник

Период од 27.04 2002. до 19.03 2003. године
     
Директор: др Драго Цвијановић, виши научни сарадник од 27.04 2002. до 19.03 

2003. године

Помоћник: Љиљана Томић, дипл. правник, помоћник директора за опште и 
правне послове

Управни одбор: у истом саставу

 
Научно веће:
Из реда истраживача у научном звању запослених у Институту :
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1. Др Србољуб Ивановић, научни саветник, председник
2. Др Михаел Длеск, научни саветник,
3. Др Драго Цвијановић, виши научни сарадник,
4. Др Крстан Малешевић, ванредни професор,
5. Др Марко Радуловић, виши научни сарадник,
6. Др Зоран Ђерковић, виши научни сарадник                
7. Др Виолета Богавац, виши научни сарадник
8. Др Ратомир Милановић, научни сарадник

Период од 20.03 2003. до 11.04 2005.године
 
В.д. директора: Др Рајко Буквић, виши научни сарадник од 20.03.2003. до 
11.04.2005. године 

Управни одбор: остаје у истом саставу до 10.02.2005.године када се Одлуком 
Владе именује нови УО.

Представници Владе :
1. Др Милован Митровић, Правни факултет, председник,
2. Др Гојко Рикаловић, Економски факултет, 
3. Др Часлав Оцић, Виша пословна школа,
4. Мр Живанко Радованчев, АК ,, Млекопродукт ’’ Зрењанин

Одлуком Владе од 30.06 2005. године у Управни одбор Института из реда 
истраживача у научном звању запослених у Институту, изабрани су :

1. Др Крстан Малешевић, ванредни професор,
2. Др Мирјана Савић, ванредни професор,
3. Др Весна Поповић, научни сарадник, заменик председника,
4. Др Ратомир Милановић, научни сарадник 

Споразумом Економског института из Београда и Института за економику       
пољопривреде од 11.06 2004. године образовано је :

Заједничко научно веће:

Представници Економског института, који су у радном односу у Економском 
институту:

1. Др Вера Леко, научни саветник,
2. Др Јанко Цвијановић, научни саветник,
3. Др Зоран Његован, научни саветник,
4. Др Бошко Мијатовић, виши научни сарадник,
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5. Др Бранкица Гагић, научни сарадник

Представници Института за економику пољопривреде, који су у радном односу 
у Институту за економику пољопривреде

1. Др Драго Цвијановић, виши научни сарадник, заменик 
председника,

2. Др Србољуб Ивановић, научни саветник,
3. Др Рајко Буквић, виши научни сарадник,
4. Др Марко Радуловић, виши научни сарадник,
5. Др Виолета Богавац, виши научни сарадник

                   
Представници ЕИ који нису у радном односу у Институту

1. Др Петар Бјелица, научни саветник ЕИ у пензији,
2. Проф. др Јуриј Бајец, редовни професор,
3. Проф. др Јово Вулета, редовни професор

Представници ИЕП-а који нису у радном односу у Институту
1. Проф. др Константин Костић, редовни професор,
2. Проф. др Бранислав Влаховић, ванредни професор,
3. Проф. др Драгић Живковић, редовни професор

Период од 12.04 2005. до 15.06 2006. године
 
Директор: Др Драго Цвијановић, виши научни сарадник, од 12.04.2005. до 
15.06.2006. године

Помоћници: 
•	 Др Јонел Субић, научни сарадник, помоћник директора за сарадњу са 

привредом,
•	 Др Весна Поповић, научни сарадник, помоћник директора за научно-

истраживачки рад, и
•	 Љиљана Томић, дипл.правник, помоћник директора за опште и правне 

послове.  

Управни одбор: исти састав, само је уместо др Крстана Малешевића (који је 
дао оставку ) именован др Саво Иванчевић, редовни проф.
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Период од 16.06.2006.године

Директор: Проф. др Драго Цвијановић, научни саветник, од 16.06 2006. године
Помоћници:

•	 Др Владана Хамовић, научни саветник, помоћник директора за научно-
истраживачки рад,

•	 Др Јонел Субић, научни сарадник, помоћник директора за сарадњу 
привредом, и

•	 Љиљана Томић, дипл. правник, помоћник директора за опште и правне 
послове.                                          

Руководство Института за економику пољопривреде: Љиљана Томић, помоћник 
директора за опште и правне послове, др Јонел Субић, помоћник директора за 

привреду, проф. др Драго Цвијановић, директор и др Владана Хамовић, помоћник 
директора за науку

Управни одбор: у непромењеном саставу.
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Научно веће:
1. Др Мирјана Савић, виши научни сарадник, председник,
2. Др Владана Хамовић, научни саветник, заменик председника,
3. Др Драго Цвијановић, научни саветник
4. Др Весна Поповић, виши научни сарадник,
5. Др Саво Иванчевић, редовни професор,
6. Др Јонел Субић, научни сарадник,
7. Др Маја Штрбац, научни сарадник
8. Др Милан Милановић, научни саветник

Научно веће Института: др Весна Поповић, проф. др Милан Милановић, др 
Владана Хамовић, проф. др Саво Иванчевић, др Јонел Субић, проф. др Мирјана 

Савић и проф. др Драго Цвијановић
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6.
НАУЧНИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ ИНСТИТУТА

6.1. Садашњи запослени у научном и истраживачком звању  

Владана М. Хамовић
Датум рођења: 23.12.1948.
Tитула: Доктор економских наука
Научно звање: Научни саветник 
Функција у Институту: Помоћник директора за научно-
истраживачки рад
E-mail: vladana_h@mail.iep.bg.ac.rs 

1. Образовање: 

Владана Хамовић рођена је у Београду, где је завршила осмогодишњу школу,  
матурирала у II Београдској гимназији 1967. године и дипломирала на Економском 
факултету у Београду, 1971.године, смер - спољна трговина.  

На последипломским студијама на смеру - Пословна економија – Туризам, на 
Економском факултету у Београду, магистрирала је 1980. године, са магистарским 
радом на тему „Туристичка пропаганда као инструмент туристичке и пословне  
политике СФРЈ“. 

Докторску дисертацију под називом “Квалитет услуга и заштита корисника 
организованих туристичких путовања” успешно је одбранила на Економском 
факултету у Суботици, 1999. године. 

2. Професионално искуство:

Од јануара до јула 1972. године боравила је на усавршавању у Бриселу (Белгија), 
где је радила у представништву „Yugotours“-а. 

Од октобра 1972. до септембра 1974. године радила је у „Форуму“, предузећу за 
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економску  пропаганду, инжењеринг и консалтинг у Београду.

Од 1.септембра 1974. године прелази у Завод за тржишна истраживања у 
Београду, који је 1991. године постао Институт за тржишна истраживања. У 
овом Институту, од 1.септембра 1974. до 1.марта 2006.године стиче богато радно, 
истраживачко и руководеће искуство, почев од звања  истраживача - сарадника до 
вишег научног сарадника, као и директора Центра за коњунктурна истраживања 
и макроекономске анализе. 

Била је једно време главни и одговорни уредник и члан редакцијског одбора 
сталних публикација у издању ИЗИТ-а, “Коњунктурног прегледа привреде 
Југославије” (потом Србије) и Menaging Editor “Economic Outlook”-a.. 

Почетком 2004.године издала је књигу под насловом “Квалитет услуга и заштита 
потрошача у туризму”, која је добила добре рецензије и коментаре у стручним 
круговима и средствима јавног информисања, а као јединствен допринос стручној 
литератури у нас тада, нашла је своје место и у регистру Светске Конгресне  
библиотеке у Вашингтону, под бројем  20 05 45 46 74/2005. 

Од марта 2006. у сталном радном односу је у Институту за економику 
пољопривреде у Београду као научни саветник, а од марта 2007. и као помоћник 
директора Института за научно истраживачки рад. 

3. Научна и стручна делатност

Пратећи своје основно стручно и научно опредељење - област макроекономске 
коњунктуре и привредних кретања, али и остале области као што су 
туризам, трговина, саобраћај, цене, спољнотрговинска размена, индустрија, 
грађевинарство, куповна моћ становништва и друго, радила је и на бројним 
пројектима и монографским студијама,  макроекономским анализама, микро 
истраживањима  тржишта као члан тима и као руководилац пројеката, a најдуже 
на пројекту „Коњунктурна кретања у туризму у СФРЈ“, у периоду од  1974. до 
1989. године.   

Осим учешћа на пројектима основних истраживања која су финансирана од 
стране Министарства за науку Републике Србије и то почев од програмског 
периода 1996-2000.године на пројекту 06М02 “Управљање трансформацијом 
предузећа“, затим на пројекту 1791 „Реструктурирање предузећа у функцији 
афирмације пропулзивног тржишног привређивања у Србији“ у периоду 2001-
2005. година, до пројекта за период 149007 „Мултифункционална пољопривреда 
и рурални развој у функцији укључивања Србије у ЕУ“, који се ради у периоду 
од 2006-2010. године, била је руководилац или члан тима на израдама бројних 
пројеката за потребе Владе СФРЈ (СРЈ) и Владе Србије, појединих Министарстава, 
Народне банке Србије, Привредне коморе СФРЈ (СРЈ), Привредне коморе Србије, 
Привредне коморе Београда и непосредних привредних субјеката. Учествовала је 
и у изради „Стратегије индустријског развоја републике Србије до 2010. године“, 
која је рађена за потребе МНТР током 2001. године. 



��

У периоду који обележава њен рад у ИЕП, значајно је поменути и активно учешће 
на изради десет стратегија укупног привредног развоја и развоја пољопривреде 
појединих општина и региона у земљи и суседној БиХ., рад и координацију на  
билатералном српско-хрватском пројекту и транснационалним програмима 
Југоисточне Европе, затим коуредништво зборника са међународних скупова у 
организацији ИЕП-а, рецензенство монографских издања, чланство у комисијама 
за избор и реизбор у научноистраживачка звања и друго. 

У свом вишедеценијском научноистраживачком раду објавила је неколико 
стотина радова у референтним домаћим и међународним издањима, самостално 
и као коаутор, а у стручној и научној јавности, једна је од најцитиранијих српских 
економиста, са такође више стотина изјава и интервјуа у средствима јавног 
информисања. Према стручној оцени Асоцијације медија, последње четири 
године је на листи 200 најуспешнијих жена у Србији. 

4. Чланство у научним и стручним асоцијацијама: 

Члан је НДЕ (Научног друштва економиста), НДАЕБ (Научног друштва аграрних 
економиста Балкана), ДАЕС (Друштва аграрних економиста Србије и ЕААЕ 
(Друштва аграрних економиста Европе).

5. Остало:

Служи се енглеским и француским језиком. Познаје рад на рачунару, као и 
прикупљање података путем интернета. Сарађује са већим бројем научно-
истраживачких и образовних институција у земљи и иностранству.
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Јонел В. Субић
Датум рођења: 22.11.1964.
Титула: Доктор економских наука
Научно звање: Научни сарадник; доцент
Функција у Институту: Помоћник директора за 
привреду
E-mail: jonel_s@mail.iep.bg.ac.rs  

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, Универзитета у Београду. 

На Факултету за менаџмент, Академије економских наука у Букурешту - Румунија, 
јуна 2000. године завршио је специјалистичке студије у домену истраживања 
„Управљање пројектима“, а јуна 2001. године специјалистичке студије у домену 
истраживања „Ефективност и ризик у пословању фирми“. Новембра 2003. 
године на Факултету за менаџмент, Академије економских наука у Букурешту - 
Румунија, одбранио је докторску дисертацију под називом „Одређивање економске 
ефективности инвестиција у пољопривреди (Јужни Банат – СР Југославија)“. 
Диплому о завршеним докторским студијама и стручном називу доктора 
економских наука, нострификовао је на Економском факултету у Суботици, 
Универзитета у Новом Саду, дана 21.11.2005. године. 

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 периоду 2000-2003. година, уз редовно похађање докторских студија, био је 
ангажован на Катедри за економску ефективност инвестиција, Факултета за 
менаџмент, Академије економских наука у Букурешту – Румунија, као сарадник у 
настави на предмету Економска ефективност инвестиција.

У периоду 2003-2004. година,  био је ангажован у Институту за економику 
пољопривреде Букурешт - Румунија, као спољни научни сарадник у сектору за 
научно-истраживачки рад.

Од 1. новембра 2004. године, запослен је са пуним радним временом у Институту 
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за економику пољопривреде Београд, у сектору за научно-истраживачки рад.  
Научно звање научни сарадник  стекао је 31.05.2006. године.

У звање доцента за ужу научну област Економија изабран је 02.02.2009. године, на 
Факултету за економију и политичке науке, Универзитет Браћа Карић, Београд.

У програмском периоду 2004-2005. година, био је ангажован на пројекту основних 
истраживања бр. 102004 „Развој и структурне промене аграрне привреде и 
руралних подручја“, Министарства науке и заштите животне средине Републике 
Србије. Члан је истраживачког тима на пројекту основних истраживања бр. 
149007 „Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључења 
Републике Србије у Европску унију“, Министарства науке и технолошког развоја 
Републике Србије, у програмском периоду 2006-2010. година. 

Од јула месеца 2005.године, у Институту за економику пољопривреде Београд, на 
месту је помоћника директора за сарадњу са привредом.  

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 инвестицијама 
у пољопривреди, како на макро, тако и на микро нивоу, као и осталим темама које 
се тичу агроекономске и економске струке. Као аутор/коаутор, објавио је преко 
100 библографских јединица (од тога: 4 монографије), које су цитиране у домаћој 
и страној стручној литератури.

Био је ангажован у научно-истраживачком раду на већем броју пројеката, у 
својству руководиоца пројекта, руководиоца истраживачког тима, стручног 
координатора и члана истраживачких тимова, у земљи и иностранству. 

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Члан је Балканске еколошке асоцијације (B.EН.A.); Друштва аграрних економиста 
Европе (E.A.A.E.); Друштва аграрних економиста Србије (Д.А.Е.С.), од 2007. 
године, члан је Управног одбора; Научног друштва аграрних економиста Балкана 
(Н.Д.А.Е.Б.), од 2007. године, члан је Надзорног одбора.

5. Остало:

Одлично говори румунски језик, док се релативно добро служи енглеским и 
француским језиком. Познаје рад на рачунару, економетријске и статистичке 
рачунарске програме, као и прикупљање података путем интернета. 

Сарађује са већим бројем научно-истраживачких и образовних институција у 
земљи и иностранству.
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Весна Ж. Поповић
Датум рођења: 11. 07. 1967.
Титула: Доктор економских наука
Научно звање: Виши научни сарадник
Функција у Институту: Заменик председника УО 
E-mail: vesna_p@mail.iep.bg.ac.rs 

1. Образовање:

По завршетку усмереног образовања правне струке (занимање техничар за управне 
послове) у Смедеревској Паланци, 1986. године уписала је Економски факултет 
у Београду. Дипломирала је 1990. године на смеру Спољна трговина, групе за 
Маркетинг, одсека Пословна економија. Исте године уписала је последипломске 
студије на Економском факултету у Београду, на смеру Међународна економија. 
Октобра 1997. године одбранила је магистарску тезу под насловом Савремена 
организација светског тржишта пољопривредних производа. 

Октобра 2002. године, на Економском факултету у Београду је одбранила докторску 
дисертацију под насловом Европска аграрна подршка и одрживи рурални развој.
 

2. Професионално искуство:

Од маја 1993. године радила је у Индустрији меса “Плана” у Великој Плани на 
пословима референта плана и анализе, руководиоца малопродаје и шефа службе 
за комерцијалне послове. 

Априла 1997. године прелази у ХК ГОША у Смедеревској Паланци, у сектор 
Инжењеринга Фабрике опреме и машина где ради на пословима самосталног 
референта продаје. 

Од 1. фебруара 1998. године ради у Институту за економику пољопривреде 
у Београду као истраживач приправник а од 25. децембра 1998. године као 
истраживач - сарадник. Научно звање научни сарадник  стекла је 28.01.2004. 
године, а научно звање виши научни сарадник  04. 03. 2009. године.

Члан је Управног одбора Института од 30.6.2005. године, у периоду 11.7.2005-
12.5.2006. на позицији председника УО а од 12. 5. 2006. на позицији заменика 
председника УО Института. 

3. Научна и стручна делатност: 

У програмском периоду 2004-2005. године, била је ангажована на пројекту 
основних истраживања бр. 102004 “Развој и структурне промене аграрне привреде 
и руралних подручја,” Министарства науке и заштите животне средине Републике 
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Србије. Члан је истраживачког тима на пројекту основних истраживања бр. 149007 
“Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључења 
Републике Србије у Европску унију,” Министарства науке и технолошког развоја 
Републике Србије, у програмском периоду 2006-2010. године. 

У монографијама (5) и преко 50 радова објављеним у домаћим часописима и 
презентираним на научним скуповима националног и међународног значаја бави 
се, првенствено, политиком аграрне подршке и руралног развоја у Европској унији, 
земљама у окружењу и домаћој пољопривреди, у условима континуираних напора 
за либерализацијом трговине пољопривредним производима у оквиру Светске 
трговинске организације. Поред наведене тематике, као аутор и коаутор научних 
радова и као члан истраживачких тимова на пројектима ресорних министарстава, 
бави се регионалним развојем и секторским анализама економског положаја 
одређених сегмената домаћег агробизниса (производња јунећег меса, малине, 
цвећа, зачина) и његових производних и извозних могућности, као и проблемима 
очувања природних ресурса, са посебним акцентом на, изузетно актуелном, 
концепту одрживе пољопривреде и руралног развоја на макро и нивоу локалних 
заједница, уз пратећу проблематику регионализације и децентрализације државне 
администрације у овој области.

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Члан је Европске асоцијације аграрних економиста (ЕААЕ) и Научног друштва 
аграрних економиста Балкана (НДАЕБ).

5. Остало:

Познаје рад на рачунару и служи се енглеским и француским језиком.
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Мирјана М. Савић
Датум рођења: 7.01.1947. 
Титула: Доктор пољопривредних наука
Научно звање: Виши научни сарадник; ванредни 
професор
Функција у Институту: Председник Научног већа 
E-mail: mirjana_s@mail.iep.bg.ac.rs  

1. Образовање:

Основну школу и гимназију  завршила је у Бихаћу. Студије (смер-Технологија 
биљних производа) је завршла 1971. године на Пољопривредном факултету у 
Земуну, Универзитета у Београду. 

На Пољопривредном факултету у Сарајеву одбранила је докторску дисертацију 
под насловом: „Испитивање утицаја технолошких операција на стабилност 
антоцијана вишње у току прераде у бистри концентрат“.

2. Професионално искуство

Од 1971. до 1992. године радила је на Пољопривредном факултету у Сарајеву. 
Запослила се као асистент-приправник на предмету Технологија воћа, поврћа и 
безалкохолних пића. Од 1974.године je асистент, а од 1985. године доцент на истом 
предмету. Године 1989. изабрана је у звање вандредни професор на наведеном 
предмету, а поверени су јој и предмети Прерада воћа и Основи технологије 
ратарских производа. 

Од 1986. до 1992. године била је шеф  Катедре за прераду и контролу биљних 
производа. Од 1987. до 1992. године била је директор Института за технологију 
и контролу пољопривредно-прехрамбених производа у оквиру кога и 
руководилац контроле квалитета аграрних сировина и прехрамбених производа 
за потребе инспекцијских служби. Од 1986. до 1992. године била је предавач на 
постдипломским студијама - Прерада и контрола прехрамбених производа. 

Од јануара 1993. године ангажована је на Пољопривредном факултету у Бања 
Луци и Лукавици на дошколовавању студената Пољопривредног факултета из 
Сарајева.

У ХК Агроекономик-у,  Београд радила је од 1992. до 1995. године. Од 1995. до 
2000. године била је директор Еко-лаб-а, научне, акредитоване лабораторије.

У Институту за економику пољопривреде, Београд ради од 15. јануара 2005. 
године. Од априла 2005. године председник је Научног већа  и члан Управног 
одбора Института.

3. Научна и стручна делатност 

У докторској дисертацији, монографијама и радовима објављеним у међународним 
и домаћим часописима и презентираним на научним скуповима међународног и 
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националног значаја, бави се експерименталним и теоретским истраживањима у 
области пољопривреде и производње хране биљног порекла као што су квалитет: 
самониклог и гајеног воћа,  поврћа, лековитог и зачинског биља, ратарских 
производа и прерађевина, дијететских производа и ентералне хране.

Као аутор/коаутор, објавила је преко 150 библиографских јединица, од тога 
7 монографија. Цитирана је у домаћој (17) и страној (12) научној и стручној 
литератури.

Учествовала је као истраживач у 11 научних пројеката. Била је  руководилац 4 
пројекта: Поступак прераде руже у сок; Испитивање могућности молекуларног 
одељивања (ултрафилтрације) у производњи сока од вишње,  боровнице и 
купине; Истраживања нових технологија производње високовредних производа 
специјалне намене; Технолошки поступак добијања казеинског лепка.

Била је рецезент научно-истраживачких пројеката на Пољопривредном факултету 
у Сарајеву , Технолошком факултету у Новом Саду и Институту за економику 
пољопривреде Београд.

Аутор је  6 техничких решења, за која је добила и признања и награде, а производи 
су ушли у индустријску производњу ХК Агроекономик-а у оквиру програма „Моћ 
природе“; сви су награђени златним и сребрним медаљама на Пољопривредним 
сајмовима у Новом Саду. 

Ментор је 2 доктората и 3 магистарска рада; члан је Комисије за оцењивање 
погодности теме и кандидата и Комисије за  оцену и  одбрану 5 докторских 
дисертација, 3 магистраска рада; Комисије за избор у научно звање 10 кандидата; 
Комисије матичара за оснивање Пољопривредног факултета у Бања Луци; 
Комисије за стандарде KSI 1/30 Савезног Завода за стандардизацију; Комисије 
за стандарде KSI 1/32 Савезног завода за стандардизацију; Комисије експерата 
за оцењивање квалитета производа од воћа и поврћа на сајмовима у Београду, 
Новом Саду, Сарајеву и Загребу.

Руковдилац је тима консултаната, који је увео систем квалитета ISO 9001 у 
“Косововину” i “Метохијавину”; Руководилац је тима консултатаната Института 
за екномику пољоприврде, према сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС, за имплементацију HACCP концепта у 
организације, чија је делатност примарна пољопривредна производња. 

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Члан је Светског техничког подкомитета ISO/IEC JTC/SC 30-информационе 
технологије-отворени  EDI; Друштва аграрних економиста Европе (E.A.A.E.); 
Друштва аграрних економиста Србије (Д.А.Е.С.), Научног друштва аграрних 
економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.).

5. Остало:

Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком. 
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Саво Иванчевић
Датум рођења: 25.01.1948. 
Титула: Доктор пољопривредних наука 
Научно звање: Редовни професор
Функција у Институту: Члан УО
E-mail: savo_i@mail.iep.bg.ac.rs 

1. Образовање:

Основне студије завршио је 1972. године на Пољопривредном факултету, 
Универзитета у Новом Саду, на смеру за механизацију. На факултету 
Пољопривредних знаности, Свеучилишта у Загребу, 1984. године одбранио је 
магистарску тезу под насловом „Прилог проучавању броја и категорија снаге 
трактора у пољопривредној организацији „Бегеј“ Житиште ООУР „Братство и 
јединство“ Српски Итебеј“.  

Доторску дисертацију под насловом „Испитивање неких основних 
експлоатационих карактеристика у основној обради земљишта“ одбранио је на 
Пољопривредном факултету, Универзитета у Новом Саду, 1989. године.

2. Професионално искуство:

Од 1973. до 1976. године, радио је на пословима испитивања машина и трактора 
и на пројектовању пољопривредне механизације  у Пољопривредном комбинату 
„Београд“, као и на међународним пројектима у Перуу, Ираку и Египту. 

Уз похађање магистарских студија, у периоду од 1976. до 1984. године био је 
генерални директор Пољопривредне организације „Бегеј“ Житиште у саставу 
ИПК  „Серво Михаљ“ из Зрењанина. Од 1984. до 1989. године вршио је дужност 
директора Технолошко-пољопривредног института „Серво Михаљ“ у Зрењанину, 
уз истовремену израду докторске дисертације.

Од 1989. до 2003. године вршио је дужност директора Холдинга „Yuko“ Житиште, 
а у периоду од 2002. до 2004. године био је генерални менаџер фирме „Van Drunen 
Farms Evropa“. 

Од 1992. године са делом радног времена ради у настави на Факултету техничких 
наука „Михајло Пупин“ у Зрењанину. 

У звање доцента изабран је 1992. године, у звање ванредног професора изабран је 
1998. године у, a у звање редовног професора изабран је 2005. године.
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Члан је истраживачког тима на пројекту основних истраживања бр. 149007 
„Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључења 
Републике Србије у Европску унију“, Министарства науке и технолошког развоја 
Републике Србије, у програмском периоду 2006-2010. година.

3. Научна и стручна делатност: 

У специјалистичким тезама, докторској дисертацији, монографијама и радовима 
објављеним у домаћим и страним стручним часописима и презентацијама на 
научним скуповима националног и међународног значаја, најчешће тематске 
области којима се бави су технологија и технолошки системи у пољопривреди, 
агрономија и биотехника. Као аутор/коаутор, објавио је близу 100 библографских 
јединица (од тога: 3 уџбеника, 9 дидактичких свески, 6 научних књига и 9 
монографије), које су цитиране у домаћој и страној стручној литератури. 

Учествовао је у изради и практичној реализацији десет врхунских пројеката у 
својој стручној области. Неки од тих пројеката из области Пољопривредне технике 
рађени су за целокупну индустрију пољопривредних машина у бившиј СФРЈ. 
Посебно се издваја „Пројекат полуиндустријског постројења за биотехнологије, 
течно-течне и надкритичне екстракције“ као јединствен у земљама Источне 
Европе.

У досадашњем раду са подједнаким успехом изводио је наставу и вежбе из неколико 
наставних предмета на Технолошком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењенину 
и био ментор на једној докторској дисертацији и седам дипломских радова. 
Учствовао је у комисијама три дипломска рада и једне докторске дисертације. 

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Члан је Друштва аграрних економиста Европе (Е.А.А.Е.); Војвођанског друштва 
за пољопривредну технику (ВДПТ); Удружења универзитетских наставника; као 
и JUMOTO-а.

5. Остало:

Познаје рад на рачунару и служи се руским језиком. 

Добитник је великог броја плакета, диполма и захвалница привредних, спортских 
и друштвених организација. Такође, добитних је и захвалнице Пољопривредног 
факултета, Универзитета у Новом Саду, за дугогодишњи успешан рад и сарадњу.
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Милан Р. Милановић
Датум рођења: 17. 11.1950.
Титула: Доктор економских наука
Научно звање: Научни саветник; редовни професор
Функција у Институту: Главни и одговорни уредник 
часописа „Економика пољопривреде” 
E-mail: milanr_m@mail.iep.bg.ac.rs; milanrmilanovic@yahoo.com 

1. Образовање:

Основну школу je завршио у Крушевицама, а гимназију у Херцег-Новом.

Дипломирао (1974) и магистрирао (1979) на Агроекономском одсеку, 
Пољопривредног факултета у Београду. 

Докторирао je на Економском факултету, Универзитета у Београду (1996); 
дисертација: „Политика цена пољопривредних производа у Југославији”, 

Научна звања: виши научни сарадник(1997), научни саветник(2005). 

Наставна звања: ванредни професор, Пољопривредни факултет Универзитета 
у Београду (1999) (за предмет Економика производње); редовни професор, 
Мегатренд универзитет у Београду (2007) за ужу научну област економских наука 
(за предмете: Основи економије, Економија природних ресурса, Регионални и 
рурални развој).

2. Професионално искуство:

Од 1976. до 1979. године, радио у Привредној комори Југославије, у кабинету за 
привредни систем и економску политику.

Од 1979. до 1984. године, радио у Општем удружењу пољопривреде и прехрамбене 
индустрије Југославије, на системским питањима стицања и расподеле дохотка, 
тржишта и цена у области агроиндустријског комплекса.

Од 1984. до 2003. године , радио у Савезној влади СФРЈ/СРЈ/СЦГ, у ресорима 
за пољопривреду и/или привреду и трговину, на руководећим дужностима 
(саветник министра, помоћник министра, заменик савезног министра) везаним 
за привредни систем и развојну политику.

Од јуна 2004. године, радио у мешовитом предузећу ‘’И.Ц.П.’’ - представништво 
Београд.

У Институту за економику пољопривреде Београд, ради од јуна 2004. године са 
непуним радним временом (20%).
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Од октобра 2005. године, ради на Мегатренд универзитету Београд - Факултет за 
менаџмент / Факултет за пословну економију, Ваљево.

3. Научна и стручна делатност: 

Објавио је седам монографија националног значаја: Политика цена пољопривредних 
производа (1996), Бајкове Крушевице-социодемографска истраживања(1997), 
Прехрамбена индустрија Југославије:развој-производња-потрошња-квалитет-
извоз 1980-2000 (2002), Библиографија Економике пољопривреде 1954-2004 (2004), 
Крушевички родослови (2006), Природни ресурси: економија-екологија-управљање 
(2008); Мали еколошко-економски лексикон (2009).

Објавио је три универзитетска уџбеника: Управљање пројектима и инвестицијама 
(2006), Основи економије(2007), Економија природних ресурса(2009).

Објавио је око 90 радова у научним часописима; тридесетак стручних чланака, 
коментара, фељтона и интервјуа у периодичним гласилима и дневним 
листовима.

Руководио у изради више пројеката

Наступао са рефератима на око 40 научних скупова.

Рецензирао и уредио десетак студија, монографија и зборника.

Ментор при изради више магистарских радова и докторских дисертација. 

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Председник Друштва аграрних економиста Југославије (1999-2007). 

Члан Председништва Научног друштва аграрних економиста Балкана.

Члан Међународне асоцијације аграрних економиста (Intarnational Assotiation of 
Agricultural Economists). 

Члан Председништва Научног друштва економиста. 

Члан Савета Савезне јавне установе «Борба».

5. Остало:

Главни и одговорни уредник часописа «Економика пољопривреде» - водећег 
часописа националног значаја (М51). 

Добитник је више плакета и признања («Златна значка» Културно-просветне 
заједнице Србије и др.).

У својству шефа или члана државних и привредних делегација, учествовао је на 
45(четрдесетпет) заседања и стручних скупова у иностранству.
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Маја В. Штрбац
Датум рођења: 07.07.1972.
Титула: Доктор пољопривредних наука
Научно звање: Научни сарадник
Функција у Институту: - 
E-mail: maja_s@mail.iep.bg.ac.rs & macis@EUnet.rs  

1. Образовање:

Основну школу завршила је у Црвенки, а средњу Економску школу у Кули.

На Економски факултет у Суботици уписала се 1991. године, дипломирала је 
1996. године, на смеру маркетинг, када је одбранила дипломски рад под насловом 
„Ор ганизовање и заштита потрошача“.

За време магистарских студија, смер маркетинг пољопривредно-прехрамбених 
производа на Пољопривредном факултету у Новом Саду, остварила је просечну 
оцену 9,17. Промовисана је у магистра пољопривредних наука 2004. године на По-
љопривредном факултету у Новом Саду, када је одбранила магистарски рад под 
насловом „Обе леж ја потрошње пољопривредно-прехрамбених производа у Ср би ји 
и Црној Го ри“.

Докторску дисертацију под насловом „Упоредна анализа потрошње по љо прив-
редно-прехрамбених производа“ одбранила је 2006. године на Пољопривредном 
факултету у Новом Саду, на основу чега је стекла научни степен доктора пољо-
привредних наука.

2. Професионално искуство:

Радила је у “CARL ZEISS” представништву за Србију и Црну Гору у Београду 1997. 
године. Исте године похађа обуку из области логистичких услуга у „CARL ZEISS“ 
представништво за Источну Европу у Будимпешти (Мађарска).

У “YUCO” Пословни систем у Новом Саду била је в.д. директор маркетинга у 
периоду 1997-1998. године. Поред тога, у „YUCO-Трговина“ била је ангажована за 
промоцију и продају козметике „Мултиактив“ 1998. године.

У “LECO-Instrumente” представништву за Србију и Црну Гору у Новом Саду ради 
на пословима из области маркетинга и продаје у периоду 2000-2003. године. У 
“LECO-Instrumente” представништву за Источну Европу у Прагу (Чешка Републи-
ка) похађала је обуку из области логистичких услуга 2001. године.
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У Научном институту за ратарство и повртарство у Новом Саду ради од новемб-
ра 2005. године, где је била руководилац система квалитета и заштите животне 
средине.

У Институту за економику пољопривреде у Београду ради од новембра 2006. 
године. 

3. Научна и стручна делатност: 

У научно звање научни сарадник, изабрана је 16.04.2008. године.

Ангажована је у научно-истраживачком раду на пројекту: Мул ти функ цио нал на 
пољопривреда и рурални развој у функцији укључења Републике Србије у Ев ропс-
ку унију, које финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике 
Србије. 

Учествовала је на националним и иностраним научно-стручним скуповима. До 
сада је објавила три монографије и више научних радова националног и међуна-
родног значаја.

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама: 

- 
5. Остало:

У организацији BSI (British Standards Institution) из Лондона, успешно је похађала 
обуке из области ISO 9001 и ISO 22000 и добила сертификат за интерног аудитора 
ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000, Internal Auditor, BSI Management Sys tems) 6. децембра 
2005. године и сертификат за увод у ISO 22000:2005 (Food Sa fety ISO 22000:2005, 
Introduction, BSI Management Systems) 5. априла 2006. године.

Говори, чита и пише енглески језик. 
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Иван М. Ђурић
Датум рођења: 02.06.1981. 
Титула: Магистар пољопривредног и руралног развоја
Научно звање: Истраживач сарадник
Функција у Институту: -
E-mail: ivan_dj@mail.iep.bg.ac.rs 

1. Образовање:  

Са одличним успехим је завршио VI београдску гимназију 2000. године. 

Основне студије је завршио током 2005. године на Пољопривредном факултету у 
Београду, Универзитета у Београду, одсек за агроекономију, са темом дипломског 
рада: „Авио  цатеринг као специфичан вид спољнотрговинског посла – пример 
ЈАТ“. 

Магистарске студије је завршио 2006. године делом на Факултету пољопривредних 
наука и ветерине у Iasi-у у Румунији а делом на пољопривредном Институту ISA ( 
L’institut superieur d’agriculture de Lille) у Француској. Од фебруара 2009. године је 
докторант на Leibniz Институту за пољопривредни развој у централној и источној 
Европи (IAMO) у Немачкој. 

Током марта 2009. године завршио је курс: „Надоградња основног знања у 
агроекономији“, у организацији Leibniz Института за пољопривредни развој 
у централној и источној Европи (IAMO) у Немачкој. Такође је у датом периоду 
завршио обуку за коришћење географских информационих система и просторне 
анализе у организацији Leibniz Института у Немачкој. Током јуна 2009. године 
завршио је обуку за коришћење софистицираних софтвера у економетријским 
анализама у организацији Унививерзитета у Göttingen-у у Немачкој.

2. Професионално искуство:

Као члан тима радио је на изради пројекта: „Конкурентност пољопривреде Србије“ 
за Министарство пољопривреде у периоду од 01.08.2004. до 01.09.2004. године.

Био је члан тима у изради пројекта: “Удруживање пољопривредних произвођача“ у 
сарадњи са Министарством пољопривреде а по наруџбини Асоцијације за развој 
ибарске долине – ИДА. Реони обухваћени пројектом: Краљево, Рашка, Нови 
Пазар и Ивањица.

У предузећу “Jugostroj M&S”d.o.o. Београд, радио је повремено, у периоду од две 
године, на пословима: припрема понуда за технолошке линије млекара, анализа 
концепције микро система, израде feasibility студија, презентовање производног 
програма и технологије, као и на многим маркентишким активностима. 
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Тромесечну стручну праксу, у оквиру магистарских студија, обавио је у предузећу 
АД МЛЕКОПРОДУКТ из Зрењанина на положају менаџера контроле квалитета.

У предузећу „I&V Company“ d.o.o.  Beograd радио је на положају извршног 
директора у периоду од 1.6.2006. до 1.9.2007. године.  

Од 1. септембра 2007. године, запослен је са пуним радним временом у Институту 
за економику пољопривреде Београд, у сектору за научно-истраживачки рад. 
Тренутно је члан истраживачког тима на пројекту основних истраживања 
бр. 149007 “Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији 
укључења Републике Србије у ЕУ”, Министарства науке и технолошког развоја 
Републике Србије.

3. Научна и стручна делатност: 

У дипломском и мастер раду, те радовима објављеним у домаћим и страним 
стручним часописима, односно презентованим на научним скуповима 
националног и међународног значаја, најчешће се тематски бави тржишним 
дешавањима, те финансијским и организационим приказима субјеката у 
пољопривреди, као и осталим темама које се тичу агроекономске и економске 
струке. Као аутор/коаутор, објавио је преко 15 библографских јединица, које су 
цитиране у домаћој и страној стручној литератури. Био је ангажован у научно-
истраживачком раду на већем броју пројеката, у својству вруководиоца пројекта 
и 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:

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

Добитник Годишње награде Привредне коморе Београда за дипломски рад: “Avio  
catering као специфичан вид спољнотрговинског посла – пример ЈАТ“, 13. јун 
2006.

Освојио је прво место на међународном такмичењу Светске Банке: Western 
Balkans Development Marketplace. Награђена идеја: Мини сирарнице, 17-18. мај 
2006. 
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Бранко П. Катић
Датум рођења: 15. 02. 1946.
Титула: Магистар економије
Научно звање: Истраживач сарадник
Функција у Институту: - 
E-mail: branko_k@mail.iep.bg.ac.rs  

1. Образовање:

Основну школу завршио у родном месту Отишићу (средња Далмација, Хрватска) 
1961. године. Средњу економску школу завршио је у Земуну 1965. Дипломирао је 
на Економском факултету у Београду 1969. године.

По окончању војног рока, 1972. уписао је  последипломске студије на Економском 
факултету у Београду - Смер Привредни развој, Одсек Политика привредног 
развоја. Магистрирао је на Економском факултету у Београду 1978. године.

Одликован је Орденом рада са сребреним венцем (1984.). Резервни је официр у 
чину капетана.
 

2. Професионално искуство:

У Институту за архитектуру и урбанизам Србије из Београда (1969-1970.) као 
сарадник  на пословима израде Просторног плана Србије и пројекцији развоја 
привреде за поједине општине у Србији, са којима је Институт имао закључене 
уговоре о изради просторног плана за њену територију.

У Југословенској банци за спољну тргорину, касније Југобанка (1970-1972), на 
пословима повезивања Банке и заинтересованих предузећа – комитената Банке 
и изналажења разних могућности финансирања увоза и извоза робе. Затим, на 
проблематици разних међубанкарских аранжмана и укључивања  банчиних 
мешовитих друштава које је имала у иностранству у финансијске и робне 
трансакције са домаћим предузећима. Радио је и на реализацији твз. бартер 
аранжмана, као међународних уговора између Југославије и неких земаља у 
развоју. У Југобанци је завршио и приправнички стаж и оспособио се за послове 
спољнотрговинског и девизног пословања.

У Институту за системе планирања и управљања из Београда – Центру за 
анализу и пројектовање просторних система (1972-1075.), као стручни сарадник 
на пословима планирања развоја пословних и просторних система. У то време 
је посебно био ангажован на пословима изналажења најпогоднијег система 
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индустријске изградње станова ради његове примене у нас (за потребе тадашњег 
Грађевинског предузећа «Рад», након чега је и уследила изградња Фабрике 
станова овог предузећа на Новом Београду. Учествовао је и на  пројектима: за 
потребе Привредне коморе Београда, посебно на Пројекту «Ефикасност стамбене 
изградње», за потребе грађевинског предузећа «Каблар» из Краљева, највише  на 
Пројекту «Бановци-Дунав», чији је резултат ново насеље у Новим Бановцима. 

У Савезном извршном  већу, односно Савезној влади (1975.-2002). Цео овај период 
готово 28 година провео је у Кабинету председника СИВ-а, односно председника 
Савезне владе. Све то време је радио у струци, на врло разуђеним и изузетно 
одговорним пословима, почев од текућих привредних кретања, преко економске 
политике, привредног (и друштвеног) развоја, прилагођавања привредног 
система, па до бројних антиинфлацоних и стабилизационих програма. Био је 
активни учесник у изради свих тих програма који су рађени у наведеном периоду, 
као и мониторингу њиховог спровођења. Одлуком СИВ-а постављен је за 
секретрара Комисије за припрему и спровођење Плана остваривања Дугорочног 
програма економске стабилизације (1983.), чији је председник био тадашњи 
председник СИВ-а. Радио  је одговарајуће материјале за СИВ, односно Савезну 
владу, учествовао у изради извештаја за Савезну скупштину, а свакодневно 
припремао одговарајуће информације, анализе, подсетнике, мишљења, говоре, 
интервјуе и др. за председнике СИВ-а, односно председнике Савезне Владе. Све те 
послове радио је у звањима: самостални саветник у Кабинету председника СИВ-а, 
Саветник председника СИВ-а, односно председника Савезне владе, подсекретара 
у СИВ-у, односно у Савезној влади. У време Владе Анте Марковића, обављао је 
и послове шефа Кабинета председника СИВ-а. Као један од њихових најближих 
сарадника радио је са десет председника СИВ-а, односно Савезне владе.

У Новинско издавачком предузећу «Нови Привредник» из Београда у току 2003. 
године,  ради као вршилац дужности директора.

У Институту за економику пољопривреде из Београда, од почетка 2004. године 
и даље. У 2004. години радио је  највише на пословима везаним за припрему 
часописа овог института “Месечне агроекономске анализе”(изашло 11 бројева), у 
коме је неколико рубрика сам обрађивао. Као члан истраживачког тима учествовао 
је, на пројектима: Министарства науке Републике Србије „Оптимизација 
и стандардизација аутохтоних млечних производа са заштитом ознаке 
порекла“БТН - 351010Б“ (2004-2007.); „Обрачун агрегатног мерења подршке 
и извозних субвенција и анализа тарифне заштите у пољопривреди Србије“ 
(2005), за потребе Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије; Министарства науке Републике Србије „Мултифункционална 
пољопривреда и рурални развој у функцији укључења Републике Србије у ЕУ“, 
који је још у току (закључно са 2010. годином)  , као и на изради већег броја 
стратегија развоја за поједине општине у Србији и у БиХ, као и Стратегију развоја 
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пољопривреде  града Београда. 

У истраживачко звање исраживач сарадник изабран је 2005., а реизабран 2008. 
године. 

3. Научна и стручна делатност: 

Од 2005. године са радовима учествује на више научних скупова националног и 
међународног значаја, како у земљи тако и у иностранству, који су публиковани у 
зборницима са тих скупова. Објављује радове у домаћим часописима међународног 
и националног значаја. Аутор, односно коаутор је више десетина тих радова, као 
и три монографије. 

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Члан је Друштва аграрних економиста Србије (Д.А.Е.С.) и  Научног друштва 
аграрних економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.). 

5. Остало:

У раду користи рачунар и информације са Интернета.  
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Наташа Ж. Кљајић
Датум рођења: 24.08.1975. год.
Титула: Магистар пољопривредних наука
Научно звање: Истраживач сарадник
Функција у Институту: -
E-mail: natasa_k@mail.iep.bg.ac.rs   

1. Образовање:

Основну школу и Гимназију је завршила у родном месту (Власотинце, општина 
Власотинце). Студије је завршила 2000. године на Пољопривредном факултету у 
Земуну, Универзитета у Београду, на Одсеку за мелиорације земљишта. 

Јуна 2006. године стекла је титулу магистра биотехнологије из области 
Наводњавање на Пољопривредном факултету у Земуну, Универзитета у Београду, 
одбранивши магистарску тезу под називом: ‘’Оптимални режим наводњавања 
алувијалног земњишта капањем под засадом малине у Ариљском малиногорју’’. 

2. Професионално искуство:

У периоду од 2000-2004. године била је ангажована, у својству стручног сарадника, 
на Пољопривредном факултету у Земуну, Универзитета у Београду, радећи на 
следећим пројектима Министарства науке и заштите животне средине Републике 
Србије: БТР. 5.01.0547.А ‘’Оптимизација режима наводњавања земљишта под 
засадима малине у различитим геоморфо-педо-микроклиматским условима 
Ариљско-пожешког малиногорја’’; EE719-1041Б ‘’Пројектовање, изградња и 
испитивање демо-система за наводњавање засада малине капањем у Ариљском 
малиногорју са фотонапонском погонском енергијом’’. 

Од 1. фебруара 2006. године, запослена је, са пуним радним временом, у Институту 
за економику пољопривреде у Београду, у сектору за научно-истраживачки рад.

У програмском периоду од 2006-2009. године, била је ангажована на следећим 
пројектима Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије: 
БТН - 351010Б ‘’Оптимизација и стандардизација аутохтоних млечних производа 
са заштитом ознаке порекла’’; БТН - 341001 ‘’Производи вишег степена прераде 
малине’’; БТН - 351007 ‘’Производња нових сирева са племенитим плеснима од 
козијег и овчијег млека’’ 

У програмском периоду од 2009. године члан је истраживачког тима на пројекту 
TR 20111 ‘’Стандардизација технолошког поступка традиционалне производње 
голијског сира применом аутохтоних бактерија млечне киселине у циљу заштите 
географских ознака порекла’’, Министарства за науку Републике Србије.  
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3. Научна и стручна делатност:

Као аутор/коаутор, објавила је преко 60 библографских јединица. У радовима 
објављеним у домаћим и страним стручним часописима и презентираним на 
научним скуповима националног и међународног значаја, бави се темама које се 
тичу пољопривреде и агроекономије. 

Била је ангажована у научно-истраживачком раду на већем броју тржишних 
пројеката, у својству члана истраживачког тима Института за економику 
пољопривреде, Београд.  

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Члан је Друштва за проучавање земљишта Србије (ДПЗС), Друштва аграрних 
економиста Србије (ДАЕС), Научног друштва аграрних економиста Балкана 
НДАЕБ (Balkan Scientific Association of Agricultural Economics-BSAAE), Балканске 
асоцијације за заштиту животне средине (Balkan Environmental Association – 
B.EН.A.).

5. Остало:

Диплома о завршеном међународном курсу из органске пољопривреде 
(International Course in Organic Farming), ‘’TEMPUS’’-Joint European Project CD-
JEP-18069-2003 (RAHES) and University of Belgrade, Faculty of Agriculture. 2005. 
godine.

Диплома о завршеном курсу: ‘’Environmental Sustainable Development in the frame 
of EU Legislation Harmonization’’, na Univerzitetu u Beogradu, Hemijski Fakultet, 
2007. god. У организацији Балканске асоцијације за заштиту животне средине 
(B.EН.A).

Диплома о завршеном курсу: ‘’Water quality control. From concept to action’’. Second 
French-Serbian summer school. Vrnjacka Banja, Serbia, October 2007., 7-13. Organized 
by the French Academz of Sciences, Vinča Institute of Нuclear Sciences and UНESCO 
Chaire SIMEV, Universite Montpellier 2. 

Говори енглески језик, и познаје рад на рачунару. Сарађује са многим 
научно-истраживачким и образовних институцијама у земљи и са некима у 
иностранству.
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Нада Мијајловић
Датум рођења: 30. 05.1964.
Титула: Магистар биолошких наука
Научно звање: Истарживач сарадник
Функција у Институту: - 
E-mail: nada_m@mail.iep.bg.ac.rs 

1. Образовање:

Основну школу „Олга Петров“ завршила у Падинској Скели на општини 
Палилула у Београду. Средњу школу завршила као Техничар за биохемију и 
молекуларну биологију у Трећој београдској гимназији у Београду. Дипломирала 
је на Биолошком факултету Универзитета у Београду 1990. год. са средњом оценом 
8,55 на групи за физиологију биљака. Дипломски рад под насловом: „Вегетативно 
размножавање биљке Rumex acetosa у условима in vitro“, одбранила је оценом 
10. Магистарски рад под називом »Утицај светлости, температуре и регулатора 
растења на клијање семена кичице Centaurium erythraea Rafn.« успешно је 
одбранила 11. јуна 2001.год.

Ради експериментални део  докторске дисертације са тематиком из области 
физиологије биљака, под насловом „Морфофизиолошки аспекти субмерзног 
растења и развића биљке кичице Centaurium erythraea Gillib, у култури in vitro “. 

2. Професионално искуство:

После завршетка основних студија у току 1991. године кратко радно искуство, 
имала је као професор наставе на предмету биолошки практикум у Првој 
београдској гимназији. 

Као дипломирани биолог запослила  се 1. 10. 1992.год. у ИНИ »Агроекономик« 
све до маја 1995.год. Од маја 1995. као самостални стручни сарадник, при ДОО 
Еко-лаб-за управљање квалитетом, радила је у Лабораторији за испитивање 
квалитета семена (углавном семена пољопривредног биља). 

Као заменик руководиоца Лабораторије за испитивање квалитета семена радила 
је у току 1997. и 1998. године. Од 1998. године до јуна 2001. године радила је као 
Заменик руководиоца на пословима експерименталне производње препарата 
на бази лековитог биља. Активно је била укључена у изради документације и 
увођењу система квалитета и ISO стандарада у лабораторијама Еко-лаба.

На Интердисциплинарном Усмереном Пројекту (Е1) “Истраживања нових 
технологија производње високовредних производа специјалне намене”, који 
је финансирало Министраство за науку и технологију РС, 12НО2П, 1996-2000, 
руководилац Проф. Др Радован Радовановић, радила је на подтеми : Изучавање 
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технолошког поступка производње и биомедицинских ефеката стандардизованог 
препарата Allium sativum L. . 

У „Еко-лаб“-у доо за управљање квалитетом запослена све до 31.1. 2006.године. Од 
1. 2. 2006. у звању истраживач – сарадник запослена на Институту за економику 
пољопривреде у Београду.

У периоду од 2006.-2008.године радила као члан истраживачког тима у оквиру 
више пројеката.

Научно-истраживачким радом се бавила као члан тимова у оквиру више 
стратегија. Као члан консултантског тима учествовала у увођењу стандарда 
безбености хране по HACCP систему у више програма.

3. Научна и стручна делатност: 

У оквиру магистарске тезе бавила се физиологијом биљака и фотоморфолошким 
аспектима физиологије семена биљке кичице. У оргиналним научним радовима 
заснованим на експерименталним резултатима, презентовала биомедицинске 
ефекте препарата на бази лековитог биља и меда. 

У оквиру научно-истраживачког рада у Институти за економику пољопривреде 
публиковала радове  националног и међународног заначаја везане за својства 
и препарате на бази шумског воћа и лековитог биља из еколошки безбедних и 
заштићених подручја. Наставила да презентује резултате везане за докторску 
дисертацију коју ради у области физиологије биљака везано за субмерзно гајење 
семена кичице и праћење синтезе ензима стреса (пероксидезе, супероксид 
дисмутазе, каталазе) у култури in vitro.

Као коаутор у многим радовима бавила се темама везаним за маркетинг и одрживи 
развој у области стандардизације производње Златарског сира и осмишљавања 
производа на бази шумског воћа и лековитог биља.

У међународним публикацијама објавила разматрања везана за органску 
продукцију боровнице и проблема везаних за законску регулативу у области 
стандарда безбедности хране.

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Члан је The Yugoslav Society of Plant Physiology; The BAFН (Balkan Agro Food 
Нetwork); Научног друштва аграрних економиста Балкана (НДАЕБ).

5. Остало:

Вишегодишње искуство у раду на рачунару на више рачунарских графичких и 
статистичких програма и прикупљање података путем интернета. Располаже 
добрим познавањем руског и енглеског језика.

Сарађује у дужем временском периоду са више научно-истраживачких и 
образовних институција у оквиру Београдског универзитета.
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Бранко М. Михаиловић
Датум рођења: 19. 10. 1978.
Титула: Магистар економских наука
Научно звање: Истраживач сарадник
Функција у Институту: - 
E-mail: branko_m@mail.iep.bg.ac.rs & brankomih@neobee.
net

1. Образовање:

Рођен је у Смедеревској Паланци, Република Србија. Основну школу и гимназију 
(природно-математички смер) завршио је у Великој Плани. 

Дипломирао је на Економском факултету, Универзитета у Београду, смер 
маркетинг,  23. 04. 2002. године. 

На Економском факултету, Универзитета у Београду магистрирао темом “Улога 
консалтинга у реструктурирању предузећа у  транзицији”, 06. марта 2006. 
године. 

2. Професионално искуство:

У периоду 2002-2005. година,  био је запослен у Институту за истраживање 
тржишта (ИЗИТ), Београд, у Центру за истраживање маркетинга и консалтинг.

Од 15. априла 2006. године, запослен је у Институту за економику пољопривреде 
Београд, у сектору за научно-истраживачки рад.

У програмском периоду 2002-2005. година, као истраживач Института за 
истраживање тржишта (ИЗИТ), Београд, био је ангажован на пројекту 
“Реструктурирање предузећа у функцији афирмације пропулзивног тржишног 
привређивања у Србији” који се реализовао за потребе Министарства за науку, 
технологије и развој Р. Србије. 

Члан је истраживачког тима на пројекту основних истраживања бр. 149007 
„Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључења 
Републике Србије у Европску унију“, Министарства науке и технолошког развоја 
Републике Србије, у програмском периоду 2006-2010. година. 

3. Научна и стручна делатност: 

У магистарском раду, монографијама и радовима објављеним у домаћим и страним 
стручним часописима и презентираним на научним скуповима националног 
и међународног значаја, бави се консалтингом, реструктурирањем предузећа, 
транзицијом и аграрном економијом. 
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Као аутор/коаутор, објавио је преко 60 библографских јединица (од тога: 4 
монографије).

Био је ангажован у научно-истраживачком раду на већем броју пројеката, у 
својству члана истраживачких тимова. Наиме, учествовао је у преко 40 пројеката 
из следећих области: финансијске анализе; спровођење различитих типова 
истраживања тржишта; пословни консалтинг (тржишно и организационо 
реструктурирање предузећа); процене вредности предузећа и програми 
приватизације; израда инвестиционих програма и бизнис планова; пројекти 
истраживања и праћења макроекономских кретања и коњунктуре грана и 
производа; као и на формулисању и имплементацији  стратегија  развоја  општина  
у  Србији.

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Члан је Балканске еколошке асоцијације (B.EН.A.); Научног друштва аграрних 
економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.).

5. Остало:

Енглески језик је учио четири године у Гимназији, и четири године на Економском 
факултету. Поседује сертификат за тзв. пословни пакет за рад на рачунару 
(Windows 2000, Word 2000, Excel 2000, Internet Explorer 5, Outlook Express 5).
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Весна Т. Параушић
Датум рођења: 26.12.1970. 
Титула: Магистар економских наука
Научно звање: Истраживач сарадник
Функција у Институту: - 
E-mail: vesna_pa@mail.iep.bg.ac.rs  

1. Образовање:

Основну школу, као и средњу „Пету економску школу“ завршила је у Београду. 

Економски факултет, Универзитета у Београду (смер пословне финансије и 
рачуноводство), завршила је 1996. године, 

Године 2005. одбранила је магистарску тезу “Савремени тржишни приступ у 
формулисању развојних стратегија пољопривредних субјеката у Србији”, на 
Економском факултету, Универзитета у Београду.

2. Професионално искуство:

У периоду 1996 -2005. запослена је у Институту за тржишна истраживања у 
Београду, у Центру за коњунктурна истраживања и макроекономске анализе. 
На овом радном месту учествовала је на пројектима: анализе и процене 
макроекономских кретања; пројектима истраживања тржишта; својинског 
и организационог реструкурирања предузећа, као и на пројектима процене 
вредности капитала предузећа. 

Од 01.02. 2006. запослена је са пуним радним временом у Институту за економику 
пољопривреде у Београду, у сектору за научно-истраживачки рад. 

У периоду 2000-2009. Година, као члан истраживачког тима учествује на 
бројним пројектима Министарства за економске односе са иностранством 
Р. Србије и Министарства науке Р. Србије: ”Токови роба и односи њихових 
цена у СР Југославији (Србија -Црна Гора)” септембар 2000. ИЗИТ, Београд; 
“Праћење основних привредних токова преко рано упозоравајућих индикатора 
и реализованих инвестиција у привреди Србије”, ИЗИТ Београд 2002; “Праћење 
мотивисаности извоза привреде Србије преко односа домаћих и извозних 
цена”, ИЗИТ Београд 2003; “Реструктурирање предузећа у функцији афирмације 
пропулзивног тржишног привређивања у Србији”; период 2002-2005; ИЗИТ 
Београд; “Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији 
укључења Републике Србије у Европску унију”; период 2006.-2010.година; 
Институт за економику пољопривреде Београд.
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Поред ових пројеката, ангажована је и на бројним тржишним пројектима у 
области израде стратегија развоја локалних заједница Р. Србије у својству члана 
истраживачког тима.

3. Научна и стручна делатност: 

Доминантну пословну оријентацију чине: макроекономске анализе, са посебним 
акцентом на анализе кретања у примарној пољопривреди; истраживања и анализе 
кластерских приступа унапређењу конкурентности привреде Србије.

Објавила је једну монографију и велики број радова у стручним часописима.

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Члан је Друштва аграрних економиста Европе (E.A.A.E.); Друштва аграрних 
економиста Србије (Д.А.Е.С.); Научног друштва аграрних економиста Балкана 
(Н.Д.А.Е.Б.).

5. Остало:

Служи се енглеским језиком и познаје рад на рачунару. Сарађује са већим бројем 
научно-истраживачких и образовних институција у земљи и иностранству.
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Антон Пушкарић
Датум рођења: 24.09.1979.
Титула: Магистар пољопривредних наука
Научно звање: Истраживач сарадник
Функција у Институту: -
E-mail: anton_p@mail.iep.bg.ac.rs &  anton.puskaric@gmail.com 

1. Образовање:

Основну школу “20. Октобар” и средњу техничку школу “4. јули” завршио је у 
Врбасу. На одсек за ратарство и повртарство Пољопривредног факултета у 
Новом Саду уписао се школске 1998/99. године, а дипломирао на истом факул-
тету 05.11.2004. године, одбранивши дипломски рад под називом “Регионална 
дисперзија производње поврћа у Војводини”, чиме је стекао звање дипломираног 
инжењера пољопривреде. Исте године уписао је последипломске студије на 
истом факултету, смер маркетинг пољопривредно прехрамбених производа. 
Добитник је изузетне награде Универзитета у Новом Саду, за објављени научни 
рад, која је додељена 14. јануара 2005. године. Магистарску тезу под насловом 
“Тржиште кромпира у Републици Србији” одбранио је 20. јуна 2007. године, чиме 
је стекао звање магистра пољопривредних наука из научне области Маркетинг 
пољопривредно прехрамбених производа. 

2. Професионално искуство:

Од 1. фебруара 2008. године, запослен је са пуним радним временом у Институту 
за економику пољопривреде Београд, у сектору за научно-истраживачки рад.

Члан је истраживачког тима на пројекту бр. 149007 „Мултифункционална 
пољопривреда и рурални развој у функцији укључења Републике Србије у Евро-
пску унију“, у програмском периоду 2008-2010. година, као и пројекту бр. 20075 
„Стваранје сорти и хибрида поврћа за производњу у заштићеном простору“ за 
програмски период 2008-2011. Пројекти су финансирани од стране Министарства 
науке и технолошког развоја Републике Србије.

3. Научна и стручна делатност: 

У магистарској тези, монографијама и радовима који су објављени у домаћим 
и страним стручним часописима и презентирани на научним скуповима 
националног и међународног значаја, обрађује тематику маркетинга и тржишта 
пољопривредно прехрамбених производа. Као аутор/коаутор објавио је 22 рада и 
две монографије које су цитиране у домаћој стручној литератури. 
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4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Члан je Научног друштва аграрних економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.), од 2007. 
године.

05. Остало:

Познаје статистичке рачунарске програме и користи апликативне системе Word-
a, Excel-a, Power point-a и прикупљање података путем интернета у свакодневном 
раду. 

Сарађује са већим бројем научно-истраживачких и образовних институција у 
земљи и иностранству.
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Љиљана Д. Рајновић
Датум рођења:  05.05.1961.
Титула: Магистар правних наука
Научно звање:  Истраживач сарадник
Функција у институту: -
Mail: ljiljana_r@mail.iep.bg.ac.rs & rajnovic@eunet.rs

1. Образовање:  

Завршила Другу београдску гимназију. 

Дипломирла на Правном факултету Универзитета у Београду. Положила 
правосудни испит. Завршила Последипломске студије на Правном факултету у 
Београду, смер Међународно привредни 2008. године. Од 2002. године ради на 
докторској дисертацији на тему: ,,Концентрације капитала у српској привреди и 
упоредном праву.

2. Професионално искуство:

Фебруар 1993 - октобар 1993 радила као приправник у адв. Канцеларији Миљка 
Живојиновића. Мај 1998 - децембар 1996 радила у Првом општинском суду у 
Београду у своству приправника и сарданика. Фебруар 1998 – мај 2001 радила 
у Републичком заводу за развој на радном месту начелнк за правне послове. 
МАј 2001 – септембар 2001 радила у Министартву за привреду и приватизацију 
на радном месту начелник за правне послове. Септембар 2001 – децембар 2002 
радила у Агенцији за приватизацију на радном месту директор сектора за правне 
послове. Септембар 2001- децембар 2002. Април 2003 – запослена у Институту за 
економику пољопривреде као истраживач – сарадник.

Од 2006. године је Предавач на Правном факултету у Београду, на специјалистиичким 
курсевима везаним за акционарство и корпоративно управљање.

У периоду 2004-2005. година, била ангажована на пројекту основних истраживања 
бр. 102004 „Развој и структурне промене аграрне привреде и руралних 
подручја“, Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије. 
Члан је истраживачког тима на пројекту основних истраживања бр. 149007 
„Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључења 
Републике Србије у Европску унију“, Министарства науке и технолошког развоја 
Републике Србије, у програмском периоду 2006-2010. година.
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3. Научна и стручна делатност:

У магистарској тези као и бројним објављеним радовима и израдом бројних 
програма бави се материјом везаном за пословно право, реструктурирање 
привреде, реорганизација привредних субеката, аквизиција, тржишта хартија 
од вредности, приватизације, међународних уговора итд. Као аутор објавила је 
преко 40 библографских јединица. 

Била је ангажована у изради бројних пројеката као руковоодилац пројекта или 
члан тима, који су спроведени у пракси. Учествовала у стручним групама на изради 
бројних закона: Закона о тржишшту хартија од вредности и других финансијских 
инструмената, Закона о приватизацији, Закона о Агенцији за приватизацију, 
Закона о Акцијском фонду, Закона о привредним друштвима итд. 

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Члан је Удружења правника у привреди Србије. 

5. Остало:

Говори енглески језик, релативно добро се служи руским језиком. Познаје рад 
на рачунару, као и прикупљање података путем интернета. Сарађује са бројхим 
научно-истраживачким и образовним институцијама у земљи и иностранству. 

Предавач је на семинарима које организује Привредна комора Србије, Привредна 
комора Београда у Србији, као и на семинарима у иностранству.
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Зоран Д. Симоновић
Датум рођења: 06.09.1970.
Титула: Магистар економских наука
Научно звање: Истраживач сарадник
Функција у Институту: -
E-mail: zoran_s@mail.iep.bg.ac.rs & zoki@medianis.net

1. Образовање:

Основну и Средњу Економску школу завршио је Нишу. Студије је завршио 2000. 
године на Правном факултету, Универзитета у Нишу.

Почетком 2001. године уписао је последипломске студије на Економском факултету 
у Нишу курс „Теорија и политика привредног развоја“. На овим студијама 
одбранио је два семинарска рада и положио 10 испита са просечном оценом 
9,4. Магистарски рад са насловом „Систем тржишта фактора производње у 
Византији као глобални оквир привреде средњовековне Србије“ одбранио је на 
истом факултету 11. јануара 2003. године.

2. Професионално искуство:

Био је уредник часописа студената Универзитета у Нишу, свеске за друштвене 
науке и филозофију „Хуманитас – Научни Подмладак“ у периоду од 1993. до 1997. 
године. Такође као студент био је потпреседник ССПФ и председник ЕLLSE на 
Правном факултету у Нишу – Европско удружење студената права.

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.

У програмском периоду 2004-2005. година, био је ангажован на пројекту основних 
истраживања бр. 102004 „Развој и структурне промене аграрне привреде и 
руралних подручја“, Министарства науке и заштите животне средине Републике 
Србије. 

Члан је истраживачког тима на пројекту основних истраживања бр. 149007 
„Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључења 
Републике Србије у Европску унију“, Министарства науке и технолошког развоја 
Републике Србије, у програмском периоду 2006-2010. година. 
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3. Научна и стручна делатност:

У магистарској тези, монографијама и радовима објављеним у домаћим и страним 
стручним часописима и презентираним на научним скуповима националног 
и међународног значаја, 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. Посебно треба истаћи 
његову преокупацију међународним економским односима (са историјског и 
савременог аспекта). Као аутор/коаутор, објавио је преко 60 библографских 
јединица (од тога: 6 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. 

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Члан је Балканске еколошке асоцијације (B.E.Н.A.); Савеза економиста Србије 
– Друштва економиста Ниша; Научног друштва аграрних економиста Балкана 
(Н.Д.А.Е.Б.), од 2007.

5. Остало:

Служи се енглеским и руским језиком. Познаје рад на рачунару, користи многе 
рачунарске програме, као и прикупљање података путем интернета. 

Сарађује у својству уредника сарадника часописа „Економика“ са већим бројем 
научно-истраживачких и образовних институција у земљи и иностранству.
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Лана М. Ивановић
Датум рођења: 18.07.1975.
Титула: Дипломирани менаџер у агробизнису - мастер
Научно звање: Истраживач приправник
Функција у Институту: -
E-mail: lana_i@mail.iep.bg.ac.rs;  ivlanaa@yahoo.com

1. Образовање: 

Основну школу завршила је у Двору на Уни, Република Хрватска, а средњу 
пољопривредну школу у Новом Граду (БиХ). На Пољопривредном факултету у 
Земуну, Одсек за агроекономију, дипломирала је 2002. године. 

Завршила је интензивни курс обуке „Маркетинг за предузетнике, мала и средња 
предузећа“ у организацији Финодита из Београда, 2003. године, као и курс за 
вођење пословних књига у организацији Привредне коморе Београда. 

Завршила је мастер студије (Агроекономски студијски програм) на 
Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду. Мастер рад под називом 
„Оцена економских ефеката у изградњу контејнерске хладњаче за чување јабуке“ 
одбранила је 16.04.2009. године и тиме је стекла стручни назив Дипломирани 
менаџер у агробизнису – мастер. 

2. Професионално искуство:

Током 2004. и 2005. године, обављала је послове на радном месту стручног 
сарадника у пољопривредној апотеци. 

Од 1. маја 2006. године запослена је са пуним радним временом у Институту за 
економику пољопривреде Београд, у сектору за научно-истраживачки рад. 

У периоду 2006-2007. година, ангажована је на пројектима бр. 361006 „Заштита 
шумских подручја и производња природне хране на принципима одрживог 
развоја“ и ИП06 – 8152Б “Резервни протеини семена поуздани маркери за 
идентификацију сорти и предвиђање технолошког квалитета”. Наведени 
пројекти су финансирани од стране Министарства науке и заштите животне 
средине Републике Србије. Члан је истраживачког тима на пројекту основних 
истраживања бр. 159004 “Укључивање привреде Р. Србије у Европску унију, 
планирање и финансирање регионалног и руралног развоја и политика развоја 
предузећа”, Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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3. Научна и стручна делатност: 

Као аутор или коаутор, објавила је преко 30 библиографских јединица, од којих 
су неке цитиране у домаћој и страној стручној литератури. Радове је  објављивала 
у домаћим и страним часописима и презентовала на научним скуповима 
националног и међународног значаја. У објављеним радовима, као и дипломском 
и мастер раду бавила се проблемима инвестиција на микро и макро нивоу, 
организацијом и економиком пољопривредне производње, темама везаним за 
тржиште пољопривредних производа, као и макроекономском анализом. 

Била је ангажована у научно-истраживачком раду на већем броју пројеката у 
земљи и иностранству, у својству секретара и члана истраживачких тимова. 

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

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

5. Остало:

Служи се енглеским и руским језиком. Одлично познаје рад на рачунару – Word, 
Excel, PowerPoint, Internet. Сарађује са већим бројем научно-истраживачких и 
образовних институција у земљи и иностранству.
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Марко Ј. Јелочник
Датум рођења: 20.06.1974.
Титула: Дипломирани менаџер у агробизнису - мастер
Научно звање: Истраживач приправник
Функција у Институту: -
E-mail: marko_j@mail.iep.bg.ac.rs 

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“. 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, Нisswa, 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. У 
програмском периоду 2006-2007. година, био је ангажован на пројектима основних 
истраживања бр. 361006 „Заштита шумских подручја и производња природне 
хране на принципима одрживог развоја“ и ИП06 – 8152Б “Резервни протеини 
семена поуздани маркери за идентификацију сорти и предвиђање технолошког 
квалитета”, Министарства науке и заштите животне средине. 

Тренутно је члан истраживачког тима на пројекту основних истраживања 
бр. 159004 “Укључивање привреде Р. Србије у Европску унију, планирање и 
финансирање регионалног и руралног развоја и политика развоја предузећа”, 
Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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3. Научна и стручна делатност: 

У дипломском и мастер раду, те радовима објављеним у домаћим и страним 
стручним часописима, односно презентованим на научним скуповима националног 
и међународног значаја, најчешће се тематски бави тржишним дешавањима, те 
финансијским и организационим приказима субјеката у пољопривреди, као и 
осталим темама које се тичу агроекономске, биотехнолошке и економске струке. 
Као аутор/коаутор, објавио је преко 40 библографских јединица, које су цитиране 
у домаћој и страној стручној литератури.

Био је ангажован у научно-истраживачком раду на већем броју пројеката, у 
својству секретара и 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:

Одлично говори енглески језик и добро познаје рад на рачунару. Сарађује са 
већим бројем научно-истраживачких и образовних институција у земљи и 
иностранству.
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Предраг М. Вуковић
Датум рођења: 17.08.1971.
Титуле: Дипл. ек. спец.
Научно звање: Истраживач приправник
Функција у Институту: -
E-mail: predrag_v@mail.iep.bg.ac.rs 

1. Образовање:

Основну школу „Драгојло Дудић“ и Прву економску школу „Владимир Перић 
Валтер“, (средњу економску школу), завршио је у Београду, Република Србија. 

Дипломирао је 2003. године на Економском факултету Универзитетa у Београду. 

На Економском факултету, Универзитета у Београду, 06 јуна 2006. године одбранио 
је специјалистички рад са на називом „Стратешке основе развоја туризма у 
Новом Саду“ и стекао звање специјалисте за менџмент туристичког производа. 

У марту 2008. године завршио је магистарске постдипломске студије на 
Економском факултету, Универзитета у Београду. У току је израда магистарског 
рада, чија одбрана се очекује у 2009. години.

2. Професионално искуство:

Од октобра 2004. године, запослен је у Институту за економику пољопривреде у 
Београду  као истраживач приправник у сектору за научно истраживачки рад.

У програмском периоду 2004-2005. година, био је ангажован на пројекту основних 
истраживања бр. 102004 „Развој и структурне промене аграрне привреде и 
руралних подручја“, Министарства науке и заштите животне средине Републике 
Србије. 

Члан је истраживачког тима на пројекту основних истраживања бр. 149007 
„Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључења 
Републике Србије у Европску унију“, Министарства науке и технолошког развоја 
Републике Србије, у програмском периоду 2006-2010. година. 

3. Научна и стручна делатност: 

У специјалистичкој тези и магистарској тези као и бројним радовима објављеним 
у домаћим и страним стручним часописима и презентираним на научним 
скуповима националног и међународног значаја, бави се питањима маркетинга 
у туризму, менаџмента туристичких дестинација, руралним туризмом, руралним 
развојем и питањима економике пољопривреде. Као аутор/коаутор, објавио је 
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преко 100 библографских јединица. 

Био је ангажован у научно-истраживачком раду на већем броју пројеката, у 
својству члана истраживачких тимова. 

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Члан је Балканске еколошке асоцијације (B.EН.A.); Научног друштва аграрних 
економиста Балкана (Н.Д.А.Е. Б.).

5. Остало:

Одлично говори енглески језик, док се релативно добро служи руским језиком. 
Познаје рад на рачунару, економетријске и статистичке рачунарске програме, као 
и прикупљање података путем интернета. 

Сарађује са већим бројем научно-истраживачких и образовних институција у 
земљи и иностранству. 
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Славица В. Арсић
Датум рођења: 18.06.1959. 
Титула: Дипломирани инжињер пољопривреде
Научно звање: Истраживач приправник
Функција у Институту: -
E-mail: slavica_a@mail.iep.bg.ac.rs 

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. Последипломске студије на одсеку ,,Организација и економика 
производње” уписала  на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини 
2005. године и налази се пред одбраном магистарске тезе под називом ,, 
Значај маркетиншког приступа у производњи јунећег меса и његова економска 
оправданост”. 

2. Професионално искуство:

Након апсолвирања радила је школске 1985/86. године као професор у средњој 
пољопривредној школи у Приштини. Непосредно после дипломирања, запошљава  
се у ПИК Косово Поље, где у периоду од 1986 до 1996. године прелази пут од 
инжињера приправника до шефа ратарске производње у Орловићу. Од 1996. до 
2006. године ради у ЈКП ,,Комуналац” Приштина, као координатор за градско 
зеленило и холтикултуру. 

Од 1. фебруара 2006. године 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 ,,Оптимизација и  стандардизација  
аутохтоних  млечних  производа са заштитом ознаке порекла”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 Министарства  науке и 
заштите животне средине на пројекту број: ТР 20111 под називом ‘’Стандардизција 
технолошког поступка традиционалне производње голијског сира применом 
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аутохтоних бактерија млечне киселине у циљу заштите географских ознака и 
порекла’’ као члан истраживачког тима.

3. Научна и стручна делатност: 

До данас је као аутор или коаутор објавила преко 30 радова који су објављени у 
научним и стручним часописима, у земљи и иностранству.

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

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

5. Остало:

Служи се  руским језиком и делимично енглеским, познаје рад на рачунару.
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Бојана С. Бекић 
Датум рођења: 31.03.1980.
Титула: Дипломирани биолог заштите животне средине
Научно звање: Истраживач приправник  
Функција у Институту: - 
E-mail: bojana_b@mail.iep.bg.ac.rs 

1. Образовање:

Основно и средњошколско образовање стекла је у општини Панчево. 

Студије је завршила 2006. године на Биолошком факултету, усмерење Екологија 
и заштита животне средине, Универзитета у Београду. На Пољопривредном 
факултету, Унивезитета у Новом Саду, 2007. године уписала Мастер студије на 
студијској групи Органска пољопривреда. 

2. Професионално искуство:

Од октобра 2006. године, запослена је са пуним радним временом у Институту за 
економику пољопривреде Београд у сектору за научно-истраживачки рад. 

 Члан је истраживачког тима на пројекту основних истраживања бр. 149007 
„Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључења 
Републике Србије у Европску унију“, Министарства науке и технолошког развоја 
Републике Србије, у програмском периоду 2006-2010. година. 

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 заштите животне средине и економије. Као аутор/коаутор, 
објавила је преко 10 научних радова.

Ангажована је у научно-истраживачком раду на већем броју пројеката, у својству 
члана истраживачких тимова, у земљи и иностранству. 

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

Члан је Балканске еколошке асоцијације (B.EН.A.); члан је Научног друштва 
аграрних економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.), од 2008. године.

5. Остало:

Говори енглески језик. Познаје рад на рачунару. 

Сарађује са већим бројем научно-истраживачких и образовних институција у 
земљи и иностранству.
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Велибор Потребић
Датум рођења: 04.08.1974.
Титула: Дипломирани инжењер пољопривреде 
Научно звање: Истраживач приправник
Функција у Институту: -
E-mail: cipomarket@yahoo.com 

1. Образовање:

Основну школу је похађао у родном месту (Госпић, општина Госпић, Р. 
Хрватска), док је средњу школу завршио у Београду (VI Београдска гимназија- 
математичко програмерски сарадник). Основне студије је завршио 2000. године 
на Пољопривредном факултету у Земуну, Универзитета у Београду, одсек за 
агроекономију. На пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, 
приводи крају мастер студије - одсек за менаџмент у агробизнису.

2. Професионално искуство:

Још као студент, у периоду 1997-1998. године, почео је са радом у производном 
предузећу „Дреник Н.Д“.,на месту заменика шефа магацина, са пуним радним 
временом. 

Од 1.августа 2001. године, запослен је у „Институту за економику пољопривреде“ 
Београд, где је окончао приправнички стаж у трајању од годину дана у сектору 
за научно-истраживачки рад. У периоду 2003.-2008. година, уз рад у Институту,  
доста успешно је као предузетник и власник СТР „Ципо маркет“ обављао 
делатност у сфери трговине.

У програмском периоду 2003-2005. година, био је ангажован на пројекту основних 
истраживања бр. 102004 „Развој и структурне промене аграрне привреде и 
руралних подручја“, Министарства науке и заштите животне средине Републике 
Србије. Члан је истраживачког тима на пројекту основних истраживања бр. 
149007 „Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључења 
Републике Србије у Европску унију“, Министарства науке и технолошког развоја 
Републике Србије, у програмском периоду 2006-2010. година. 

3. Научна и стручна делатност: 

У радовима објављеним у домаћим и страним стручним часописима односно 
презентованим на научним скуповима националног и међународног значаја, бави 
се, темама које се тичу агроекономске, биотехнолошке и економске струке. Као 
аутор/коаутор, објавио је преко 30 библиографских јединица које су цитиране у 
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домаћој и страној стручној литератури. Био је ангажован у научно-истраживачком 
раду на већем броју 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: 

Релативно добро се служи енглеским језиком. Познаје рад на рачунару, 
економетријске и статистичке рачунарске програме, као и прикупљање података 
путем интернета. Сарађује са већим бројем научно-истраживачких и образовних 
институција у земљи и иностранству.    
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Светлана Рољевић  
Датум рођења: 30.12.1984.
Академско звање : Дипломирани инжењер 
пољопривреде
Истраживачко звање: Истраживач приправник
Функција у Институту: - 
E-mail: svetlana_r@mail.iep.bg.ac.rs  

1. Образовање:

Основну школу завршила je у Сјеници, док је средњу школу похађала у 
Београду (Медицинса школа на Звездари, општи смер). Године 2003. уписала је 
Пољопривредни факултет у Земуну, Универзитета у Београду, одек за заштиту биља 
и прехрамбених производа. Основне студије је завршила септембра 2008. године, 
са темом дипломског рада „Биопестициди- карактеризација, класификација, 
примена“ (предмет: Екологија инсеката, катедра за ентомологију), дипломски 
одбранила 19.09.2008. године са оценом 10.

2. Професионално искуство:

Од 29. децембра 2008. године, запослена је са пуним радним временом у Институту 
за економику пољопривреде Београд, у сектору за научно-истраживачки рад. Већ 
на почетку 2009. године ангажована је као део истраживачког тима на пројекту 
основних истраживања бр. 149007 „Мултифункционална пољопривреда и 
рурални развој у функцији укључења Републике Србије у Европску унију“ и на 
пројекту „Конкурентност и компаративни одрживи развој Истре и Колубарског 
региона“ финансираних од стране Министарства науке и технолошког развоја 
Републике Србије. 

3. Научна и стручна делатност: 

У досадашнјим радовима, најчешће се тематски бави органском производњом и 
могућностима примене биопестицида у систему одрживе и огранске пољопривредне 
производње. До сада има  један објављен рад, док се неколико радова налази у 
фази припреме за штампање. Ангажована  је као члан истраживачког тима и на 
другим пројектима.

4. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

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

5. Остало:

Познаје рад на рачунару и има средњи ниво знања енглеског и француског језика. 
Сарађује и са другим научно-истраживачким и образвоним институцијама у 
земљи и иностранству.
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Радојица Сарић
Датум рођења: 29.01.1982.
Академско звање : Дипломирани економиста
Истраживачко звање: Истраживач приправник
Функција у Институту: -
E-mail: radojica_s@mail.iep.bg.ac.rs  

1. Образовање:

Средњу школу (Гимназија Младеновац, природно-математички смер) завршио 
је у Младеновцу 2001. године. Исте године уписао је Економски факултет, 
Универзитета у Београду. На смеру за статистику, информатику и квантитативне 
финансије, опциона група статистика, дипломирао је 2008. године, са темом 
дипломског рада „Вишеструка кореспонденциона анализа - примењени приступ“ 
(предмет: Мултиваријациона анализа) коју је одбранио са оценом 10.

На Економском факултету, Универзитета у Београду, од новембра 2008. године је 
на Мастер судијама, на смеру  актуарство. 

2. Професионално искуство:

Од 29. децембра 2008. године, запослен је са пуним радним временом у Институту 
за економику пољопривреде Београд, у сектору за научно-истраживачки рад. Већ 
почетком 2009. године, ангажовен је као део истраживачког тима на пројекту 
основних истраживања бр. 149007 „Мултифункционална пољопривреда и рурални 
развој у функцији укључења Републике Србије у Европску унију“ финансираног 
од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије.

3. Научна и стручна делатност:

У досадашњим радовима тематски се бави статистичким анализама пољопривредне 
производње и тржишним дешавањима. Од почетка истраживачког рада има један 
објављен рад, док се неколико радова налази у фази припреме за штампање. 

4. Чланство у научним и стручним асоцијацијама:

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

5. Остало:

Поседује виши ниво знања енглеског  и основни ниво знања француског 
језика.  Доказао се као одличан познавалац рада на рачунару уз коришћење: MS 
Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, FrontPage). Такође, познаје 
рад у програмима за статистичку анализу и обраду података и економетријског 
моделирања (SPSS, eViews), програмирање (Visual Basic).
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6.2. Бивши запослени у научном и истраживачком звању

Ред. 
број

Презиме, титула и 
име Звање

Година

од до

1. Адић др Милан Научни саветник 1980. 1997.
(умро 2006.)

2. Бадњаревић др 
Радисав

Виши научни 
сарадник 1955. 1984.

3. Благојевић др Радисав Академик 1957. 1972.

4. Богдановић др Јован Асистент 1963. 1968.

5. Богдановић Живан Самостални 
истраживач 1954. 1973.

6. Богдановић др Славко Истраживач 2000. 2001.

7. Богавац др Виолета Виши научни 
сарадник 1986. 2005.

8. Божовић др Данило Самостални 
истраживач 1954. 1977.

9. Буквић др Рајко В.д. директора
Научни саветник 2003. 2005.

10. Васиљевић др Зорица Научни сарадник 1979. 1997.

11. Видаковић др Богдан

12. Вукомановић др Лазар Виши научни 
сарадник

1964.
1990.

1979.
1999.

13. Вучковић др 
Драгослав Научни саветник 1949. 1978.

14. Гогић Ерна Асистент -
приправник 1976. 1979.

15. Горановић Максим Директор
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Ред. 
број

Презиме, титула и 
име Звање

Година

од до

16. Давидовић Душан Стручни сарадник

17. Давидовић Миодраг Стручни сарадник

18. Домановић Радослав Стручни сарадник

19. Длеск др Михаел Научни саветник 1993. 2002.

20. Ђерковић др Зоран Виши научни 
сарадник 1982. 2003.

21. Ђорђевић др Жарко       Научни саветник 1952. 1971.

22. Ждиара Борислав           Асистент 1962. 1965.

23. Живковић мр Верица Истраживач - 
сарадник 1998. 2004.

24. Златковић Бранко Стручни сарадник

25. Иванишевић др 
Милорад Асистент 1971. 1977.

26. Ивановић Душанка Научни сарадник 1971. 1997.

27. Ивановић Србољуб Научни саветник 1969. 2005.
(умро 2008.)

28. Илић Милорад Самостални  
истраживач 1964. 1991.

29. Киндибал др 
Драгомир

Виши научни    
сарадник 1960. 1979.

30. Кнежевић Властимир Стручни сарадник
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Ред. 
број

Презиме, титула и 
име Звање

Година

од до

31. Контић Драгиша  Асистент 1959. 1961.

32. Кривокапић-Скоко
мр Бранка

Истраживач -
сарадник 1982. 1994.

33. Кржић мр Драган Истраживач -
сарадник 2000. 2002.

34. Крстић Орестије Научни саветник 1959. 1966.

35. Лечић др Милорад Научни саветник 1951. 1983.

36. Лисавац др Славко Научни саветник

37. Максин Небојша        Асистент 1952. 1955.

38. Малешевић др Крстан Редовни професор 2000. 2007.

39. Марковић Даринка Виши стручни    
сарадник 1959. 1964.

40. Марковић Милован Директор 1951. 1954.

41. Марковић др Тихомир

42. Марковић Саша Истраживач -  
приправник 1998. 2000.

43. Милановић др 
Ратомир

Научни
сарадник 1998. 2008.

44. Милановић др Милан Научни саветник 2005. 2008.

45. Миливојевић 
Миодраг

Самостални
истраживач 1952. 1968.
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Ред. 
број

Презиме, титула и 
име Звање

Година

од до

46. Милић мр Слободан Директор 
Истраживач 1968. 1984.

(умро 1984.)

47. Милосављевић др 
Бранислав Директор 1954. 1956.

48. Миљковић др Коста

49. Миљковић др 
Милорад Научни сарадник 1974. 1995.

50. Мишић Љубица       Истраживач 1963. 1984.

52. Мудрић др Зорка
Помоћник 
директора 
Научни саветник

53. Николић Милан Асистент 1979. 1993.

54. Николић др Марија Научни саветник 1967. 2002.

55. Николић Марија Истраживач -    
приправник 2005. 2006.

56. Његић мр Зоран Истраживач 1970. 1977.

57. Његован др Зоран Научни сарадник 1980. 1992.

58. Оцић др Часлав   Научни саветник 1995.
2003.

1995.
2004.

59. Пајевић Радован
В. д . директора 
Самостални
истраживач

1953. 1986.
(умро 1996.)

60. Парис Савка                Асистент 1959. 1961.

61. Пејић Милан Асистент 1979. 1998.
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Ред. 
број

Презиме, титула и 
име Звање

Година

од до

62. Перишић Младен Виши стручни
сарадник 1956.

63. Поповић Вера Виши стручни
сарадник 1964. 1969.

64. Поповић Лепосава Стручни сарадник 1961.

65. Поповић Милета Самостални
истраживач 1957. 1982.

66. Поповић др Светолик Научни саветник
Директор 1956. 1982.

(умро 1983.)

67. Прокић-Сулејмановић 
Драгана

Самостални
истраживач 1963. 1975.

68. Радотић Радмила Истраживач 1964. 1985.

69. Раич Александар Асистент 1962. 1964.

70. Ракас др Смиља Научни сарадник 1990. 1993.

71. Радмановић др Душан Директор
Научни саветник 1985. 2001.

72. Радуловић др Марко Виши научни
сарадник 1996. 2005.

(умро 2005.)

73. Рогулић др Јован 1950. 1961.

74. Свилар др Илија Истраживач - 
сарадник 1985. 1985.

75. Симоновић Весна                Истраживач - 
приправник 1988. 2004.

76. Синђелић Милош
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Ред. 
број

Презиме, титула и 
име Звање

Година

од до

77. Спировски Славица Асистент -
приправник 1976. 1976.

78. Станковић др Душан Виши научни 
сарадник 1953. 1969.

79. Станковић Милорад Самостални 
истраживач 1958. 1978.

80. Станојевић Јованка Самостални 
истраживач 1953. 1980.

81. Стевановић др Ђура Самостални 
истраживач 1990. 1991.

82. Стефановић Десанка

83. Стојановић др Олга Научни саветник 1985. 1994.

84. Стојановић др 
Драгана Научни сарадник 1996. 1996.

85. Тодоровић Миливоје Асистент 1963. 1966.

86. Томић др Данило Директор 
Научни саветник 1990. 2001.

87. Тошић Вера Истраживач 1980. 2000.

88. Цветковић мр Ружица Истраживач - 
сарадник 2007. 2009.

89. Палошевић др Абидин Виши научни 
сарадник 1962. 2001.

90. Фрлог Виолета Асистент - 
приправник 1986. 1986.

91. Шеварлић др Милан Научни сарадник 1963. 1973.
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7.
ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБИ ОПШТИХ ПОСЛОВА

7.1. Садашњи запослени у служби општих послова

Љиљана Томић
Датум рођења: 05.09 1954.
Школска спрема: Правни факултет, правосудни испит
Радно место: Пом. директора за опште и правне 
послове
Ради у Институту од: 01.01 1994.
E-mail: ljiljana_t@mail.iep.bg.ac.yu 

Милена Маринковић
Датум рођења: 16.01 1978.
Школска спрема: Eкономска школа
Радно место: Пословни секретар
Ради у Институту од: 03. 05 2000.
E-mail: milena_m@mail.iep.bg.ac.yu 

Весна Стајчић
Датум рођења: 03.10 1965.
Школска спрема: Виша школа металске струке
Радно место: благајник- ликвидатор
Ради у Институту од: 15. 03 2001.
E-mail: vesna_s@mail.iep.bg.ac.yu 
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Ивана Вучетић
Датум рођења: 10. 02 1975.
Школска спрема: Tрговинска школа
Радно место: књижничар
Ради у Институту од: 23. 02 1999.
E-mail: ivana_v@mail.iep.bg.ac.yu 

Бобан Зарић
Датум рођења: 18. 07 1982.
Школска спрема: Oсмогодишња школа
Радно место: Kурир
Ради у Институту од: 15. 05 2000.
E-mail: boban_z@mail.iep.bg.ac.yu  

Општа служба у Институту за економику пољопривреде: Милена Маринковић, 
Весна Стајчић, Љиљана Томић, Ивана Вучетић и Бобан Зарић
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2.2.  Бивши запослени у служби општих послова   

Ред.
број Презиме и име Радно место

Година

од до

1. Анђелковић Алекса Технички сарадник 1954. 1971.

2. Бартек Јелена Технички сарадник 1959. 1961.

3. Божић Госпава Чистачица 1959. 1964.

4. Божовић Пуниша Дактилограф 1б 
класе 1964. 1967.

5. Бокшан Миодраг Секретар 
Института 1983. 1984.

6. Боснић Вјекослав  Дактилограф 1б 
класе 1958.

7. Варница Вера Технички сарадник 1964.

8. Вујачић Љубомир Технички сарадник 1955 1959.

9. Вучковић Илија Технички сарадник

10. Војновић Љубица

11. Драгојевић 
Слободанка Секретар 1986. 1993.

12. Ђаконовић Петар Виши технички 
сарадник 1955. 1979.

13. Ђевић Васка Сам. библиотекар-
документатор 1982. 1987.
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Ред.
број Презиме и име Радно место

Година

од до

14. Ђоковић Константин Технички сарадник 1965. 1976.

15. Живојиновић Ђурађ Технички сарадник 1957.

16. Јовановић Бисенија Дактилограф 1а 
класе 1970. 1999.

17. Јожић Драгослава Дактилограф 1а 
класе 1961. 1962.

18. Кирхрат Јановка

19. Кнежевић Јелена Помоћни технички 
сарадник 1950. 1972.

20. Ковачевић Живојин Технички сарадник 1954. 1979.

21. Ковачевић Мирослав Пом. канцеларијски 
референт 1953. 1959.

22. Крањц Марија        Спремачица 1951. 1977.

23. Крстенакић Верица Књижничар 1949. 1978.

24. Крмпотић Бранко Технички сарадник 
Шеф рачуноводства 1955. 1988.

25. Крстић Јордан Шеф рачуноводства 1956. 1976.

26. Крстић Милица Технички сарадник 1963. 1970.

27. Лазаревић Боривоје Виши технички 
сарадник 1956. 1996.

(умро 1999.)
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Ред.
број Презиме и име Радно место

Година

од до

28. Латиновић Нада Референт за рад и 
радне односе 1957. 1981.

29. Луковић Милица      Курир 1954.

30. Марковић Гордана Благајник-
ликвидатор 1966.

31. Марковић Рада       Благајник-
ликвидатор 1988. 1988.

32. Мацура Мара Документатор 1959. 1964.

33. Мијатовић Милица Технички сарадник 1963. 1964.

34. Миленковић Зорка Технички сарадник 1959. 1961.

35. Милутиновић 
Симонида

Самостални 
документатор 1964. 1978.

36. Миливојчевић Борис Оператер 2000. 2002.

37. Милићевић Радмила Технички сарадник 1957. 1988.

38. Милисављевић 
Ђорђе

Виши техн.сарад.
Шеф рачуноводства 1964. 1983.

39. Момировић Милан Технички сарадник

40. Наместник Рафаела Дактилограф 1б 
класе 1968. 1973.

41. Неранџић Нера Технички сарадник
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Ред.
број Презиме и име Радно место

Година

од до

42. Никић Стојана Спремачица 1978. 1997.

43. Николић Мирослав Технички сарадник 1964. 1970.

44. Нићин Момир Виши технички 
сарадник 1961. 1964.

45. Обреновић Иванка

46. Орлов Владимир Виши стручни 
сарадник- библиот. 1959. 1966.

47. Павловић Драгана Библиотекар-
документатор 1987. 1997.

48. Пацић Селимир Виши технички 
сарадник 1956. 1988.

49. Пацић Бранислава Технички секретар
1986.
1999.

50. Пековић Војислав Економ 1960. 1973.

51. Перовић Гвозденија Шеф рачуноводства 1959. 1967.

52. Петијевић Мира Радила у 
библиотеци

53. Петковић Милорад Возач 1956. 1984.

54. Петровић 
Драгослава

Дактилограф 1а 
класе 1961. 1968.

55. Петровић Борка Спремачица 1978. 2002.
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Ред.
број Презиме и име Радно место

Година

од до

56. Петровић Јулка

57. Пљаковић Костадин Секретар 
Института

58. Радаковић Марта Спремачица 1997. 2000.

59. Радосављевић 
Јелисавета

Виши технички 
сарадник 1952. 1981.

60. Раичевић Момир Технички сарадник 1959. 1964.

61. Раичковић Јелена Секретарица 
директора 1949. 1952.

62. Ранковић Станимир Виши технички 
сарадник 1961. 1970.

63. Ранчић Бранислав

64. Рашовић Снежана Технички секретар 1980. 1985.

65. Ристић Ђурђина Књижничар 1950. 1975.

66. Рудић Стевка Спремачица 1962. 1975.

67. Симић Зоран Возач
Благајник 1979. 1992.

68. Сопић Јованка Дактилограф 1а 
класе 1969. 1977.

69. Срећковић Војислав Пом. администрат.
радник 1953. 1958.
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Ред.
број Презиме и име Радно место

Година

од до

70. Стаменковић 
Војислава

Референт за рад и 
радне односе 1959.

71. Станковић Љубица Техн. сарадник
благајник-ликвидат. 1954. 1984.

72. Станковић Даница

73. Стефановић 
Живојин 

Секретар 
Института 1980.

74. Стошић Драгица

75. Стевановић Виолета Оператер 1999. 2002.

76. Спасић Ненад Оператер 1997. 1999.

77. Суботић Јован Секретар 
Института 1961. 1977.

78. Тапавички Драгиња Дактилограф 1а 
класе 1959. 1968.

79. Тиболд Радмила Технички сарадник 1956. 1982.

80. Тодоровић Снежана

81. Тодоровић Марија 1964. 1965.

82. Турковић Зоран Технички секретар
Виши техн. сарад. 1983. 1986.

84. Турудија Даница     Виши технички 
сарадник 1962. 1986.
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Ред.
број Презиме и име Радно место

Година

од до

85. Цинцар Јованка Технички сарадник 1982. 1983.

86. Ћирић Нада

87. Ћурчић Александра Руководилац 
рачуноводства 1982. 2006.

88. Чалић Стојка Спремачица 1963. 1964.

89. Чарапић Синиша
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7.3. Библиотека 

Оснивањем Института за економику пољопривреде, 1949. године, формирана је 
библиотека Института. 

Библиотека ИЕП-а, као специјализована библиотека, набавља, прикупља, обрађује 
и чува домаћи и страни библиотечки и документациони материјал из области 
економике пољопривреде, аграрне политике, економике производње хране, 
пољопривредног тржишта и цена, организације пољопривредних газдинстава, 
села и социологије села. 

Библиотека је богата литературом из области статистике, воћарства, сточарства, 
виноградарства, ратарства, заштите биља, генетике, едицију „Хроника села“ и др. 
Поседује и речнике и лексиконе на француском и руском језику. 

Књижни фонд се састоји од  2282 монографије (1558 домаће, 724 стране), 764 
примерка периодике (551 домаће, 213 стране). Поред монографске научне 
литературе, библиотека садржи магистарске радове, докторске дисертације и 
друге радове својих истраживача. Набавна пракса библиотеке укључује куповину, 
размену и поклоне. Услед неповољне економске ситуације, број књига које се 
набављају годишње је скоро занемарљив. Иста је ситуација и када су часописи у 
питању. 

Корисници наше библиотеке су углавном истраживачи Института, али могућност 
коришћења књижног фоонда имају и истраживачи других научноистраживачких 
институција, као и факултети, с тим што они не могу износити публикације из 
библиотеке. 

Због познатих проблема са пословним простором, књижни фонд Института је 
значајно редукован. Један је део уништен због поплава, док је Институт боравио у 
пословним просторијама у згради у улици Цара Уроша бр. 54, а репрезентативнији  
део књижног фонда, који чине инострана издања енциклопедија из области 
пољопривреде, економије и политичких наука поклоњен је Архиву Србије и 
Народној библиотеци Србије. 
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8.
ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ПРОЈЕКАТА НА 
КОЈИМА ЈЕ УЧЕСТВОВАО ИНСТИТУТ

8.1. Пројекти урађени у Институту у периоду 1949-1999. године

Ред.
број

НАЗИВ ПРОЈЕКТА – АУТОР(И) – ГОДИНА ОБЈАВЉИВАЊА 
– БРОЈ СТРАНА

1. Оперативна анализа говедарства на газдинству, аутор: Др инж. Јован 
Рогулић, 1955. године, стр. 87.

2. Мачванско – Поцерски рејон, аутор: Инж. Борислав П. Костић, инж. 
Десимир П. Љубобратовић, 1955, стр. 99.

3. Из економике планинских добара, аутор: Милорад Р. Лечић, 1956, стр. 
116.

4. Планински и шумски пашњаци Југославије, аутор: Инж. Орестије 
Крстић, 1956, стр. 653.

5. Опорезивање земљорадника са нарочитим освртом на порез по 
катастру, аутор: Др Обрен Благојевић, 1957, стр. 273.

6.
О целисходности аналитичког планирања и аналитичког 
књиговодства на пољопривредним газдинствима,аутор: Др Милан 
Криштоф,1958,стр. 84.

7. Пољопривреда Сјенице и Пештера – стање и смернице развитка, 
аутор: Милорад Р. Лечић, 1959, стр. 196. 

8. Инвестиције у пољопривреди, аутор: Др Обрен Благојевић, 1959, стр. 
302.
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Ред.
број

НАЗИВ ПРОЈЕКТА – АУТОР(И) – ГОДИНА ОБЈАВЉИВАЊА 
– БРОЈ СТРАНА

9. Трошкови производње и цена коштања основних пољопривредних 
производа у кооперацији,  Колектив аутора, 1960, стр. 76.

10. Кооперација у планинском сточарству НР Србије, аутор: Милорад 
Лечић, 1961, стр. 100.

11. Природни услови и шумска привреда Сјеничко-Пештерске области, 
аутор: Орестије Крстић, 1961, стр. 114.

12. Грделичка клисура и Врањска котлина, аутори: Орестије Крстић, 
Милорад Р. Лечић, Живан Богдановић, 1961, стр. 126+144+172.

13. Колебање цена и производње свиња у Југославији и њихови узроци, 
аутори: Др Драгослав Вучковић, 1961, стр. 125. 

14. Кретање планинског становништва НР Србије, 1945-1959, аутор: 
Милорад Р. Лечић, 1962, стр. 257. 

15. Стање и проблеми механизације пољопривреде ФНРЈ, аутори: Инж. 
Миодраг Миливојевић и инж. Душан Станковић, 1962, стр. 190.

16.
Подруштвљавање у пољопривреди и колективизација као метод њеног 
социјалистичког преображаја, аутор: Др Бранислав Милосављевић, 
1962, стр. 187. 

17.
Трошкови производње и цена коштања основних пољопривредних 
производа на друштвеним газдинствима СФРЈ, Колектив аутора, 1962, 
стр. 232.

18.
Трошкови производње и цена коштања грожђа, вина и воћа са 
плантажних засада на друштвеним газдинствима, аутор: Живан 
Богдановић, 1962, стр. 166. 

19. Економски проблеми комасације у НР Србији, аутор: Др Борислав 
Радовановић, 1962, стр. 91. 

20. Неки проблеми пољопривреде Југославије, Колектив аутора у редакцији 
Светолика Поповића, 1962, стр. 226.
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Ред.
број

НАЗИВ ПРОЈЕКТА – АУТОР(И) – ГОДИНА ОБЈАВЉИВАЊА 
– БРОЈ СТРАНА

21. Куповина у закуп земљишта у СР Србији, аутор: Др Обрен Благојевић, 
1963, стр. 147.

22. Утрошак рада на индивуалним газдинствима Војводине, аутор: Др 
Душан Станковић, 1963, стр. 175.

23.
Могућности проширења земљишта у друштвеној својини и у закупу 
у Југославији, 1964-1970, Колектив аутора у редакцији  Светолика 
Поповића, 1963, стр. 362.

24. Радничко самоуправљање у земљорадничком задругарству, аутор: Др 
Михајло Вучковић, 1963, стр. 98.

25.

Производна и инвестициона политика у пољопривреди СР Србије, 1964-
1970, аутори: Бадњаревић Радисав, др Благојевић Обрен, Богдановић 
Живан, Божовић Данило, Ђорђевић Жарко, Киндибал Драгомир, Лечић 
Милорад, Миливојевић Миодраг, Мудрић Зорка, Пајевић радован, 
Перишић Младен, Поповић Милета, Поповић Светолик, Станојевић 
Јованка и др Вучковић Драгослав, 1964, стр. 400. 

26. Економски услови привређивања пољопривреде, Колектив аутора, 1964, 
стр. 210. 

27.

Неки проблеми друштвено-економских кретања на селу у подручју 
среза Ниш, аутори: Светолик Поповић, др Обрен Благојевић, 
Даринка Марковић, Жарко Ђорђевић, Драгана Прокић, 1964, стр. 
29+160+150+86+192+123.

28. Економски положај ратарства на друштвеним газдинствима, аутор: 
Др Зорка Мудрић, 1964, стр. 63.

29. Економски положај сточарства на друштвеним газдинствима, 
аутори: Др Зорка Мудрић, инж. ДрагомирКиндибал, 1964, стр. 78. 

30.
Трошкови промета и прераде свињског и говеђег меса у Југославији, 
аутори: Инж. Иван Дорчић, др Драгослав Вучковић, инж. Тонка Борић и 
Борислав Ждиара, 1964, стр. 267. 

31. Резерве радне снаге у пољопривреди СР Србије, аутори: Др Душан 
Станковић и Милета Поповић, 1965, стр. 168. 
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Ред.
број

НАЗИВ ПРОЈЕКТА – АУТОР(И) – ГОДИНА ОБЈАВЉИВАЊА 
– БРОЈ СТРАНА

32. Актуелни проблеми производње и тржишта свиња, аутор: Др 
Драгослав Вучковић, 1965, стр. 79.

33.
Унутрашња расподела на пољопривредним добрима равничарског 
рејона СФРЈ са посебним освртом на личне дохотке, аутор: Др Зорка 
Мудрић, 1965, стр. 177.

34.
Резерве пољопривредне радне снаге на индивидуалним газдинствима 
Југославије, аутори: Проф. Ванчо Бурзевски, др Лазар Соколов, др Душан 
Станковић, Милета Поповић, 1965, стр. 223+55.

35. Карактер трошкова пољопривредних газдинстава, аутор: Др Лисавац 
Славко, 1966, стр. 184. 

36.

Економска снага индивидуалних пољопривредних газдинстава СР 
Србије и могућности захвата њиховог дохотка доприносима и 
порезима, 1964, аутори: Поповић Светолик, Благојевић др Обрен, 
Станојевић Јованка, Бадњаревић инж. Радисав, 1966, стр. 257. 

37.
Прилог проучавању рационалне организације заштите шпалирних 
винограда од болести и штеточина, аутор: Мр Милан Шеварлић, 1966, 
стр. 121.

38.

Путеви, мере и носиоци унапређења пољопривредне производње на 
индивидуалним газдинствима АП Космета, аутори: Светолик Поповић, 
Милета Поповић, Јованка Станојевић, инж. Радисав Бадњаревић, 1966, 
стр. 201. 

39. Економски ефекти експлоатације система за наводњавање у 
Чачанској котлини, аутор: Поповић Вера, 1966, стр. 131. 

40.
Становништво и пољопривреда неких планинских општина СФРЈ – 
Прва компаративна студија, аутори: инж. Орестије Крстић и Милорад 
Р. Лечић, 1967, стр. 288. 

41.
Промет земљишта у неким планинским општинама СФРЈ и 
могућности проширења земљишног фонда у друштвеној својини, 
аутор: Јован Богдановић, 1967, стр. 169+табеле
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број

НАЗИВ ПРОЈЕКТА – АУТОР(И) – ГОДИНА ОБЈАВЉИВАЊА 
– БРОЈ СТРАНА

42.

Могућности повећања економских ефеката коришћења механизације 
на друштвеним пољопривредним газдинствима, аутори: Др Душан 
Станковић, мр Милан Шеварлић, инж. Драго Романовић, др Богдан 
Лалић, др Здравко Винцек, инж. Петар Кароглан и инж. Алојз Цетина, 
1967, стр. 183. 

43.
Промене у друштвено-економској структури становништва 
приградских подручја са социолошког аспекта, аутор: Прокић-
Сулејмановић Драгана, 1966, стр. 511.

44. Актуелни проблеми система и организације промета пољопривредних 
производа, аутор: Др Драгослав Вучковић, 1967, стр. 111.

45. Актуелни проблеми у сточарству и мере за јачи и стабилнији развој, 
аутори: Радмила Радотић и Драгомир Киндибал, 1967, стр. 221.

46.
Расподела дохотка у организацији економских јединица у 
пољопривредним организацијама, аутори: Др Зорка Мудрић, др Влахо 
Бубица, др Здравко Винцек и Анка Јаковљевски, 1967, стр. 199.

47. Анализа осигурања у пољопривреди и могућност његових унапређења, 
аутор: Божовић Данило, 1967, стр. 202. 

48.
Утицај производње сарадње и интензификације производње на 
запосленост радне снаге индивидуалних газдинстава у СР Србији, 
аутори: Поповић Милета, др Душан Станковић, 1968, стр. 208.

49.

Услови привређивања пољопривреде СР Србије у току спровођења 
привредне реформе, аутори: Светолик Поповић, др Славко Лисавац, др 
Драгослав Вучковић, др Зорка Мудрић, аутори: Светолик Поповић, др 
Славко Лисавац, др Драгослав Вучковић, др Зорка Мудрић, 1968, стр. 
293+41.

50.
Анализа организације, пословања и унутрашњих односа великих 
радних заједница у пољопривреди, аутори: Радован Пајевић, М. 
Станковић, М. Илић, 1968, стр. 216.  

51. Друштвено-економски односи у иригационом систему у СР Србији, 
аутори: Светолик Поповић, Вера Поповић, 1968, стр. 100. 
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА – АУТОР(И) – ГОДИНА ОБЈАВЉИВАЊА 
– БРОЈ СТРАНА

52.

Друштвено-економска кретања и идејни проблеми СК на селу у Црној 
Гори у условима привредне реформе, аутори: Светолик Поповић, Милета 
Поповић, Јованка Станојевић, Радисав Бадњаревић, Драган Прокић, 
Абидин Палошевић, 1968, стр. 291.

53.
Неки проблем производње пшенице у СР Србији у условима спровођења 
привредне реформе, аутори: Милета Поповић, др Зорка Мудрић, 1968, 
стр. 166.

54.

Продуктивност рада и откривање резерви за повећање 
продуктивности рада у циљу увођења 42-часовне радне недеље у 
пољопривреди, аутори: Др Душан Станковић, мр Милан Шеварлић, 
1968, стр. 124. 

55. Производност рада у пољопривреди, аутор: Др Душан Станковић, 1968, 
стр. 141. 

56.
Дужина коришћења крава у производњи и узроци њиховог излучивања 
у пољопривредним предузећима СР Србије, Колектив аутора, 1969, стр. 
102. 

57.
Економско-пољопривредне подлоге за израду пројекта регулације и 
уређења реке Саве, аутори: Бадњаревић радисав, Раденковић Будимир, 
Мишков Сава, Радановић Радован, 1969, стр. 98+130 (табеле)

58. Стање и развој дуванске гране у СФРЈ, аутори: Др Драгослав Вучковић 
и инж. Данило Божовић, 1969, стр. 191. 

59.
Потребе и могућности кредитирања потрошње минералних ђубрива 
пољопривредних произвођача, аутори: Др Зорка Мудрић, инж. Младен 
Перишић, 1969, стр. 92.

60. Производња и тржиште кромпира, аутор: Др Драгослав Вучковић, 
1969, стр. 91. 

61.
Неки проблеми пољопривреде бившег среза Краљево, I део – Основна 
обележја привреде – стање и тенденције развоја аграрне и демографске 
структуре, аутор: Милорад Р. Лечић, 1969, стр. 162. 

62. Примена индустријске организације и подела рада у грани ратарства, 
аутор: Др инж. Јован Рогулић, 1969, стр. 120. 
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63.
Потребе и могућности удруживања пољопривредних организација 
на подручју општине Бачка Топола, аутори: Р. Пајевић, М. Илић, М. 
Станковић, 1970, стр. 211. 

64.
Испитивање утицаја важнијих чинилаца на резултате пословања 
пољопривредних предузећа СФРЈ, аутори: Др Славко Лисавац и др 
Данило Пејин, 1970, стр. 151. 

65.
О методологији за утврђивање катастарског прихода и опрезивања 
индивидуалних произвођача, аутори: Др Обрен Благојевић, Богдан 
Богдановић, 1970, стр. 144. 

66.
Основе политике дугорочног развојапољопривреде Југославије, аутори: 
Светолик Поповић, др Зорка Мудрић, др Драгослав Вучковић, Милета 
Поповић, 1970, стр. 101.

67. Пољопривредна задруга, њено место и улога у пољопривреди Војводине, 
аутор: Светолик Поповић, 1970, стр. 119. 

68. Професионална оријентација сеоске омладине у СР Србији, аутор: Мр 
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Преглед пројеката урађених у периоду од 2000. године

Институт за економику пољоприреде континуирано учествује и у реализацији 
дугорочних пројеката Министарства за науку и технолошки развој и 
прилагођавања аграрног сектора које Министарство пољопривреде, шумарства и 
водоривреде Републике Србије спроводи у процесу прикључења земље Светској 
трговинској организацији (СТО) и Европској унији (ЕУ). Врло успешну сарадњу 
има и са Секретаријатом за пољопривреду, шумарство и водопривреду АП 
Војводине. 

На пројекту 149007 „Мултифункционална пољопривреда и рурални развој  у 
функцији укључивања Републике Србије у Европску унију“ који се реализује 
у периоду 2006-2010. године, постигнути су значајни резултати који су до сада 
резултирали организовањем четири међународна научна скупа и бројним 
монографијама и појединачним научно-истраживачким радовима који су овај 
пројекат уврстили у првих пет на укупној валоризационој листи пројеката који 
се финансирају од стране Министарства за науку и технолошки развој у периоду 
2006-2010. године.  

У скорашњијој професионалној оријентацији Института и његовом прилагођењу   
опредељењу Републике Србије за европске интеграције што захтева другачије 
дефинисање улоге и значаја пољопривреде, прехрамбене индустрије и руралног 
развоја, него што је то било у досадашњим документима и пракси, оцењено је да 
је прави тренутак за израду нових, јасно концептуалних оквира у виду посебних 
докумената – Стратегија развоја, као одговора на кључна питања за даљи развој 
привреде, пољопривреде, прехрамбене индустрије и руралних средина на подручју 
села, општина и градова. Из тог опредељења су проистекле и бројне стратегије 
развоја ужих и ширих подручја у земљи и ван ње. 

Корисници услуга Института су и предузећа из области пољопривреде и 
прехрамбене индустрије, нарочито у областима  израде конкретних инвестиционих 
елабората и техничке документације, процене вредности капитала, увођења 
стандарда квалитета и др.
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Наручилац Назив пројекта Година

Савезно 
министарство за 

пољопривреду СРЈ

„Производња и извозне могућности 
здравствено безбедне хране у СР 

Југославији“
2000

Министарство за 
науку, технологију 
и развој Републике 

Србије

„Развој агроиндустрије Србије до 2010.
године у оквиру пројекта „Стратегија 
индустријског развоја Србије до 2010.

године“1 

2001

Савезно 
министарство за 

пољопривреду СРЈ

„Анализа увозне заштите пољопривреде 
Савезне Републике Југославије са 

предлогом мера“
2001

МЗ „Бочар“, Бочар „Програм макроекономског развоја МЗ 
Бочар“ 2002

Географски институт 
„Јован Цвијић“ 
САНУ, Београд

„Програм развоја пољопривреде на 
подручју Сувоборског краја“ 2002

Фригосистем, Београд „Истраживање тржишта производа 
прерађевина од воћа“ 2002

Министарство науке 
и заштите животне 

средине
Републике Србије

„Развој и структурне промене аграрне 
привреде и руралних подручја“ 2 2005

Министарство науке 
и заштите животне 

средине
Републике Србије

„Оптимизација и стандардизација 
аутохтоних млечних производа са 

заштитом ознаке порекла“ 3

1.04.2005-
31.04.2005

1  Поред Института за економику пољопривреде Београд, на пројекту je учествовалo још 13 
институција из Србије.
2  Поред Института за економику пољопривреде Београд, на пројекту су учествовали Пољопривредни 
факултет из Новог Сада и Економски факултет из Суботице.
3  Поред Института за економику пољопривреде из Београда, на овом пројкету учествовали су и: 
ИНИ ПКБ „Агроекономик“, Биолошки факултет из Београда, Пољопривредни факултет из Земуна, 
Технолошко-металуршки факултет из Београда и два партиципанта, „Недић Милк“, д.о.о. Бочар и 
„Систем инжињеринг“, д.о.о. Нова Варош)
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Наручилац Назив пројекта Година

Министарство науке 
и заштите животне 

средине
Републике Србије

„Производи вишег степена прераде 
малине“ 4

1.04.2005-
31.03.2008

Министарство науке 
и заштите животне 
средине Републике 

Србије

„Заштита шумских подручја 
и производња здраве хране на 

принципима одрживог развоја“ 5

1.04.2005-
31.03.2008

Министарство науке 
у заштите животне 
средине Републике 

Србије

„Мултифункционална пољопривреда и 
рурални развој у функцији укључења 

Републике Србије у ЕУ“ 6
2006-2010.

Општина Мали 
Зворник

„Стратегија развоја општине Мали 
Зворник“ 2006

Министарство науке 
у заштите животне 
средине Републике 

Србије

„Резервни протеини семена поуздани 
маркери за идентификацију сорти и 

предвиђање технолошког квалитета“ 7
2006

Министарство 
пољопривреде, 

шумарства и 
водопривреде 

Републике Србије

„Планирање и процена оправданости 
инвестиције на пољопривредном 

газдинству“ 8
2006

4  Поред Института за економику пољопривреде из Београда, на пројекту су учествовали и: 
Институт за истраживање у пољопривреди „Србија“ и Пољопривредни факултет из Земуна са 
партиципантом „Вино Жупа“а.д., Александровац.
5  Поред Института за економику пољопривреде из Београда, на пројекту су учествовали и: 
Шумарски факултет у Београду и јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд.
6  Поред Института за економику пољопривреде из Београда, на пројекту учествују и: Економски 
факултети из Београда и Суботице, Пољопривредни факултет из Новог  Сада, Мегатренд 
Универзитет Београд.
7  Поред Института за економику пољопривреде из Београда, на пројекту су учествовали и: 
Институт за истрживања у пољопривреди “Србија“, Пољопривредни факултет у Лешку и Природно-
математички факултет из Крагујевца и корисник резултата пољопривредна станица Крагујевац.
8  Поред Института за економику пољопривреде из Београда, на овом пројкету учествовао је и: 
ПСС Институт „Тамиш“, Панчево.
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Наручилац Назив пројекта Година

„Недић Аграр“ а.д., 
Бочар

„Консултанске услуге из области 
менаџмента квалитета, према концепту 

HACCP“
2006

ОЗЗ Јужни Банат, 
Банатски Брестовац

Консултанске услуге из области 
менаџмента квалитета, према концепту 

HACCP
2006

Месна заједница 
„Глогоњ“

„Програм економског и социјалног 
развоја месне заједнице Глогоњ“ 2005/2006

ПД РБ „Колубара“  
– „Колубара-

површински копови“, 
Лазаревац

„Биолошка рекултивација земљишта у 
РБ „Колубара“ Лазаревац“

2006-2007
2007-2008.
2008-2009.

Министарство за 
науку и технолошки 

развој Републике 
Србије

„Оптимизација и стандардизација 
аутохтоних млечних производа са 

заштитом ознаке порекла“ 9
2007

Министарство за 
науку и технолошки 

развој Републике 
Србије

„Производња нових сирева са 
племенитим плеснима од козијег и 

овчијег млека“ 10
2007

Општина Беочин „Стратегија развоја општине Беочин“ 2007

Општина Мионица „Стратегија развоја општине Мионица “ 2007

Покрајински 
секретаријат за 
пољопривреду, 
водопривреду и 
шумарство, АП 

Војводине, Нови Сад

„Значај мултифункционалне 
пољопривреде и руралног развоја у 

Функцији укључења у ЕУ“
2007

9  Поред Института за економику пољопривреде из Београда, на овом пројкету учествовали су и: 
ИНИ ПКБ „Агроекономик“, Биолошки факултет из Београда, Пољопривредни факултет из Земуна, 
Технолошко-металуршки факултет из Београда и два партиципанта, „Недић Милк“, д.о.о. Бочар и 
„Систем инжињеринг“, д.о.о. Нова Варош)
10  Поред Института за економику пољопривреде из Београда, на овом пројкету учествовали су и:  
Пољопривредни факултет Земун, Пољопривредни факултет Нови Сад, Сектор за истраживање и 
развој Завода за млекарство, Београд
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Наручилац Назив пројекта Година

„Недић Аграр“ а.д., 
Бочар

„Проширење постојећих капацитета у 
говедарству“ 2007

Влада Брчко 
Дистрикта, БиХ.

„Стратегија развоја Брчко Дистрикта 
БиХ за период 2008-2012.“ 11

Тузлански кантон 
Министарство 
пољопривреде, 

шумарства и 
водопривреде, Тузла, 

БиХ

 „Стратегија развоја пољопривреде у 
тузланском кантону за период 2009-

2013.“ 12
2007

Министарство 
пољопривреде, 

шумарства и 
водопривреде 

Републике Србије

„Партиципативни рад на 
идентификацији могућности и 

приоритета у руралном развоју локалне 
заједнице“ 13

2007

Градска управа 
– Секретаријат за 
привреду, Београд

„Стратегија развоја пољопривреде града 
Београда до 2015.године“ 2007

Министарство 
пољопривреде, 

шумарства и 
водопривреде 

Републике Србије

„Туризам – шанса развоја руралних 
средина“ 14 2007

Град Панчево,
Градска Управа,

Секретаријат 
за привреду и 

економскиу развој

„Стратегија развоја пољопривреде 
и агроиндустрије на подручју града 

Панчево“ 15
2008

11  Поред Института за економику пољопривреде из Београда, на овом пројкету учествовао је и:  
Економски факултет  Тузла.
12  Поред Института за економику пољопривреде из Београда, на овом пројкету учествовали су и:  
Економски факултет  Тузла и „Агеноре“, д.о.о, Брчко Дистрикт, БиХ.
13  Поред Института за економику пољопривреде из Београда, на овом пројкету учествовао је и: 
ИНИ ПКБ Агроекономик, д.о.о, Падинска скела -Београд.
14  Поред Института за економику пољопривреде из Београда, на овом пројкету учествовао је и: 
ПСС Институт „Тамиш“, Панчево.
15  Поред Института за економику пољопривреде из Београда, на овом пројкету учествовао је и: 
ПСС Институт „Тамиш“, Панчево.
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Наручилац Назив пројекта Година

Министарство за 
науку и технолошки 

развој Републике 
Србије

„Стварање сорти и хибрида поврћа за 
производњу у заштићеном простору“ 16 2008-2011

Општина Апатин „Стратегија одрживог развоја општине 
Апатин“ 17 2009

Општина Бач Стратегија друштвено-економског 
развоја општине Бач“ 18 2009

Министарство за 
науку и технолочки 

развој Републике 
Србије 

„Конкурентност и компаративни 
одрживи рурални развој Истре и 

Колубарског региона“ 19
2009

Покрајински 
секретаријат за 
пољопривреду, 
водопривреду и 
шумарство АП 

Војводине, Нови Сад

„Анализа стања и могућности развоја 
општина АП Војводине које се граниче 

са Румунијом“
2009

Влада Брчко 
Дистрикта, БиХ

„Анализа учинака подстицајних 
средстава-повратне информације 

– каталог калкулације пољопривредних 
средстава“

2009

Министарство за 
науку и технолошки 

развој Републике 
Србије

„Укључивање привреде Србије 
у Европску унију – планирање и 

финансирање регионалног и руралног 
развоја и политика развоја предузећа“ 20

2009

16  Поред Института за економику пољопривреде из Београда, на овом пројкету учествовују 
и: Институт за ратарство и повртарство Нови Сад, Национална лабораторија за испитивање 
семена НЛИС, Пољопривредни факултет Нови Сад, Технолошки факултет Нови Сад, Природно-
математички факултет Нови Сад и Пољопривредни факултет Београд.
17  Поред Института за економику пољопривреде из Београда, на овом пројкету учествовала је и: 
Агенција „АЛМА МОНС“ Нови Сад.
18  Поред Института за економику пољопривреде из Београда, на овом пројкету учествовала је и: 
Агенција „АЛМА МОНС“ Нови Сад.
19  Поред Института за економику пољопривреде из Београда (Србија), на овом пројкету учествује 
и: Институт за пољопривреду и туризам из Пореча (Хрватска) сходно Уговору о Билатералној 
сарадњи Републике Србије и Хрватске.
20  У сарадњи са Институтом за економске науке из Београда учествује и Институт за економику 
пољопривреде Београд.
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Од 2008. године Институт покушава да аплицира неке пројекте које финансира 
ЕУ и на путу је да се реализују три пројекта, два су пред потписивањем уговора 
код Европске комисије, а трећи је у припреми.

Осим тога, Институт покушава да кроз билатералну сарадњу са земљама у 
окружењу уради неке заједничке пројекте. Један такав пројекат се већ остварује 
са Институтом за пољопривреду и туризам из Пореча, Република Хрватска.
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9.
ПРЕГЛЕД ДОМАЋИХ И МЕЂУНАРОДНИХ 
УГОВОРА О НАУЧНОНАСТАВНОЈ, ПОСЛОВНОЈ 
И ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ

Да би успешно пратио и укључивао се у савремене токове, Институт је  научно 
и пословно повезан са бројним сродним интитуцијама у земљи и иностранству, 
академијама, факултетима, институтима из Румуније, Аустрије, Немачке, Бугарске, 
Молдавије, Републике Српске - БиХ, Пољске, Македоније, Францускe, из области 
пољопривреде и економије као и са предузећима  из области агроекономије.  

Ред.
број Уговорне стране Година

1. МЗ „Бочар“, Бочар 2002

2. I & V Company, д.o.o, Београд; 2005.

3. Institute of Research Development in Agrarian 
Economics, Bucharest, Romania 2006.

4. Academy of Economic Studies, Faculty og Agro-Food 
and Environmental economics, Bucharest, Romania. 2006

5. ISI Emerging markets, Internet Securities EOOD, 
Sofia, Bulgaria 2006

6. Institute of agrarian economics Bukurest, Romania  2006
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Ред.
број Уговорне стране Година

7.

Пољопривредни факултет, Земун - Србија; 
Пољопривредни факултет, Нови Сад - Србија; 
Institute of Agricultural Economics (IEA), Bucharest 
- Romania; The Bucharest Academy of Economic 
Studies (ASE) - Romania; Faculty of Agro-Food and 
Environmental economics, Bucharest - Romania; 
University of Agricultural Sciences and Veterinary 
Medicine, Bucharest - Romania.

2006

8. University of Agricultural Sciences and Veterinary 
Medicine, Bucharest, Romania. 2006

9. Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2007

10. Commercial Academy, Saty Mare, Romania 2007

11. ”Athenaeum” University from Bucharest, Romania 2007

12. Academy of Economic Studies of Moldavia 2007

13. Institute of Agricultural and Food Economics, 
Nacional Research Institute, Warszawa, Poland 2007

14. Друштво економиста – часопис „Економика“ Ниш 2008

15. Perftech,d.o.o, Београд; 2008

16. “Мол”,а.д., за хемију, биотехнологију и консалтинг, 
Беогард 2008

17. НГО Крајина – Пословни инкубатор Бања Лука, 
Република Српска, Босна и Херцеговина 2008

18. Градска развојна агенција “Цидеа”, Бања Лука, 
Република Српска, Босна и Херцеговина 2008

19. Регионална агенција за развој малих и средњих 
предузећа „Алма Монс“д.о.о., Нови Сад 2008

20. Факултет за биофарминг Бачка Топола, Мегатренд 
Универзитета  Београд 2008

21. ЈНУ Институт за тутун, Прилеп, Република 
Македонија 2008

22. Institute of Research in Agrarien Economics and Rural 
Development, Bucharest, Romania 2008
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Ред.
број Уговорне стране Година

23. Petroleum – gas University of Ploiesti, Romania 2008

24. Institute of Research Development in Agrarian 
Economics, Bucharest, Romania; 2008

25. ЕКО – ЦЕНТАР,д.о.о., Панчево 2009

26. AWI, Bundesanstalt fur Agrarwirtschaft, Wien, 
Austria 2009

27. Општина Беочин,  Беочин 2009

28. University “EFTIMIE MURGU” Resita (UEMR), 
Romania 2009

29. Институт за земљиште, Београд. Србија 2009

30. Факултет за менаџмент Ваљево, Мегатренд 
универзитета Београд 2009

31. Универзитет у Бања Луци, Република Српска, БиХ 2009

32. Leibniz – Institute of Agricultural Development in 
Central Eastern Europe, Halle, Germany 2009

33. Развојни центар „Еко Кластер“, Лазаревац 2009

34. Факултет информационих технологија, Београд 
(Euraxess Services Network) 2009

35. Институт ПКБ Агроекономик, Падинска Скела 
- Београд 2009

36. UKIM Institute Of Animal Science, Skopje, 
Macedonia 2009

37. Агенција за консалтинг и менаџмент „Надда“, 
Мартинци 2009
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10.
ОРГАНИЗОВАЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ 
СКУПОВА

Институт је у периоду од 1999. до 2009. године био организатор и/или 
суорганизатор  великог броја међународних научних скупова и/или конференција 
у земљи и иностранству. 

1. Саветовање: НАУКА, ПРАКСА И ПРОМЕТ У АГРАРУ - ЗНАЊЕ 
У ХИБРИДУ, 07-14. јануара 2000. год., Врњачка Бања – Србија. 
(суорганизатор);

2. Научни скуп са међународним учешћем: РАЗВОЈ СЕЛА И 
АГРОБИЗНИСА – ШТА ПОСЛЕ САНКЦИЈА?, 04-08. јун 2000. год., 
Копаоник – Србија. (организатор);

3. Еко-конференција са Међународним учешћем: ЗДРАВСТВЕНО 
БЕЗБЕДНА ХРАНА, 27-30. септембар 2000. год., Нови Сад – Србија. 
(суорганизатор);

4. Саветовање за произвођаче млека у Семберији, 15-16. децембар 
2000. год., Бањи Дворови - Република Српска – БиХ. (организатор);

5. Саветовање: НАУКА, ПРАКСА И ПРОМЕТ У АГРАРУ, 10-14. јануара 
2001. год., Врњачка Бања – Србија. (суорганизатор);

6. Саветовање: О СВРЉИШКОМ КРАЈУ И СВЕТОЛИКУ ПОПОВИЋУ, 
2001. године, Сврљиг – Србија. (организатор);

7. Саветовање: НОВА АГРАРНА ПОЛИТИКА  И  УЛОГА  МИНИСТА-
РСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ“, 2001. године, Београд – Србија. 
(организатор); 

8. III Саветовање НАУКА, ПРАКСА И ПРОМЕТ У АГРАРУ, 10-14. јануар 
2002. год., Соко Бања – Србија. (суорганизатор);
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9. Међународни научни скуп: ПРОИЗВОДЊА ХРАНЕ-ЧИНИЛАЦ 
РЕГИОНАЛНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ НА БАЛКАНУ, 2002. год., Београд 
– Србија. (организатор);

10. Научно-стручно саветовање: ПРИЛОЗИ СТРАТЕГИЈИ И ПОЛИТИЦИ 
ИНТЕГРАЛНОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 2002. 
године, Београд – Србија. (организатор);

11. Научно-стручно саветовање: СТАЊЕ ВОЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
И ДАЉИ МОГУЋИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БЕОГРАДА, 07. април 2003. год., Гроцка – Београд – Србија; 
(суорганизатор);

12. Научни скуп са међународним учешћем: КОМПАТИБИЛНОСТ 
АГРАРНЕ ПОЛИТИКЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 
АГРАРНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, 09. децембар 2003. год., 
Београд – Србија. (организатор);

13. Начни скуп са међународним учешћем: ПОЉОПРИВРЕДА У 
ТРАНЗИЦИЈИ – КОМПАРАТИВНА ИСКУСТВА И ПЕРСПЕКТИВЕ; 
15. – 16. октобар 2004. год. Београд – Србија. (организатор);  

14. Научни скуп са међународним учешћем: КАПИТАЛ У ПОЉОПРИ-
ВРЕДИ, 12 - 13. новембар 2004. год. Палић – Србија; (суорганизатор);

15. Међународни научни скуп МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА 
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, 08. и 09. децембар 2005. год., 
Београд – Србија; (организатор);

16. Међународни научни скуп: DEZVOLTAREA COMPLEXA A SPATIULUI 
RURAL, 23.-24. јуна 2006. год. Букурешт - Румунија; (суорганизатор);

17. Међународни научни скуп МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА 
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ (I) - развој локалних 
заједница. 7. и 8. децембар 2006. год., Мали Зворник – Србија; 
(организатор);

18. Међународни научни скуп: DEZVOLTAREA DURABILA A 
SPATIULUI RURAL, 15.-16. јуни 2007. године, Букурешт – Румунија; 
(суорганизатор);

19. Међународни научни скуп: QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT IN 
THE FRAME OF E.U. SUSTAINABILITY, 14-17. новембра 2007. године, 
Београд – Раковица – Србија; (организатор);
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20. Међународни научни скуп: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА 
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ (II) – очување руралних 
вредности, 06. и 07. децембар 2007.год., Нови Сад – Србија, 
(организатор);

21. Међународни научни скуп: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА 
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, 
13-14. децембра 2007.год., Јахорина – Република Српска – БиХ; 
(суорганизатор);

22. Међународни научни скуп: СТАЊЕ, МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ПОДРУЧЈУ ВЕЛИКИХ ПОВРШИНСКИХ 
КОПОВА, 24-25. априла 2008.год., Бања Врујци – Србија; (организатор);

23. Међународни научни скуп: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА 
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ (III)  - рурални развој 
и (не)ограничени ресурси, 04. и 05. децембра 2008. год., Београд – 
Србија; (организатор);

24. Међународни научни скуп: PROSPECTS OF AGRICULTURE AND 
RURAL AREAS DEVELOPMENT, 05.-06. мај 2008. године, Букурешт – 
Румунија; (суорганизатор);

25. Међународни научни скуп: DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 
PERFORMANTĂ ŞI COMPLEXĂ A SPAŢIULUI RURAL, 19.- 20. 
септембар 2008. године, Букурешт – Румунија; (суорганизатор);

26. Саветовање поводом 55. година научног часописа „Економика 
Пољопривреде“: ПРИРОДНИ-АГОРЕКОЛОШКИ РЕСУРСИ, 
ЕКОНОМИЈА – ЕКОЛОГИЈА – УПРАВЉАЊЕ, 12. март 2009.год., 
Андревље – Беочин – Србија; (суорганизатор);

27. Међународни научни скуп: PROSPECTS OF AGRICULTURE AND 
RURAL AREAS DEVELOPMENT, 07-08. маја 2009. године, Букурешт – 
Румунија; (суорганизатор); 

28. Међународни научни скуп: COMPETITIVITATEA AGRICULTURII 
ROMANESTI IN PROCESUL DE INTEGRARE EURPEANA, 5-6. јуни 
2009. год. Букурешт – Румунија; (суорганизатор);

29. Међународни научни скуп: AGRO-FOOD AND RURAL ECONOMY 
COMPETITIVENESS IN THE CONTEXT OF WORLD CRISIS, 25-
26.септембра 2009. год., Buchurest – Romania; (суорганизатор);
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11.
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ИНСТИТУТА

У Институту за економику пољопривреде је веома развијена издавачка делатност. 
У предходној деценији (1999.-2009.), Институт је издао укупно 57 монографија, 
тематских зборника и књига. 

11.1. Монографије

Аутори: Данило Томић
                Бранислав Гулан
Наслов: ПОЉОПРИВРЕДА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРЕ И 
ПОСЛЕ
                САНКЦИЈА – пројекти и програми развоја
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 1999.
Број страна / тираж: 352 / 500

Уређивачки одбор: Др Михаел Длеск, Др Србољоб П. 
Ивановић, Др Абидин Палошевић, Др Душан Радмановић, 
Др Данило Томић, Верица Симовић, Љиљана Стојков, 
Вера Тошић
Наслов: 50 ГОДИНА ИНСТИТУТА ЗА ЕКОНОМИКУ
                ПОЉОПРИВРЕДЕ БЕОГРАД 1949-1999.
Издавач: Институт за економику пољоприврде, Београд
Година издања: 1999.
Број страна / тираж: 274 / 500
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Редактор: Др Драго Цвијановић
Наслов: ПРОГРАМ МАКРОЕКОНОМСКОГ И 
СОЦИJАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СРПСКО OРАШЈЕ 
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2001.
Број страна / тираж: 88 / 500
ISBN: 86-82121-16-6

Уредници: Др Данило Томић
                    Дипл.еццe. Весна Симоновић
Наслов: ЗАЈЕДНИЧКА УЛАГАЊА У ПРОИЗВОДЊУ  
   ХРАНЕ
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2001.
Број страна / тираж: 43 / 500

Редактор: Др Драго Цвијановић
Наслов: ПРОГРАМ МАКРОЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
                МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЧАР
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2002.
Број страна / тираж: 89 / 500
ISBN: 86-82121-18-2

Аутор: Др Марко Радуловић
Назив: УСПОН РУСИЈЕ – УТИСЦИ СА СТУДИЈСКОГ  
 БОРАВКА
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2002.
Број страна / тираж: 201 / 200
ISBN: 86-902515-3-7



���

Аутор: Др Милан Милановић
Наслов: ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СР 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2002.
Број страна / тираж: 247 / 500
ISBN: 86-82923-04-1

Аутор: Др Весна Поповић
Наслов: ЕВРОПСКА АГРАРНА ПОДРШКА И
                ОДРЖИВИ РУРАЛНИ  РАЗВОЈ
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2003.
Број страна / тираж: 221 / 300
ISBN: 86-82121-20-4   

Аутор: Проф. др Крстан Малешевић
Наслов: Куда иде наше село
Издавач: Институт за економику пољопривреде 
                 Београд
Година издања: 2004.
Број страна / тираж: 216 / 200
ISBN: 86-82121-23-9 

Аутор: Проф. др Драгољуб Симоновић
Наслов: ПУТЕВИ МАРКА РАДУЛОВИЋА
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2004.
Број страна / тираж: 188 / 1.000
ISBN: 86-82121-24-7
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Аутор: Др Марко Радуловић
Наслов: БИТИ ИЛИ НЕ БИТИ – ПУТ НАШЕГ   
  ОПСТАНКА И РАЗВОЈА
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2004.
Број страна / тираж: 200 / 173
ISBN: 86-902515-4-5

Аутор:     Др Марко Радуловић
Наслов:  ДИСПОЗИЦИЈА МЕГAПРОЈЕКТА  
               „ЕКОНОМСКА УНИЈА ЗЕМАЉА ИСТОЧНЕ           
                И ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ У УСЛОВИМА    
                ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ“ 
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Број страна / тираж: 72 / 1.000 
Година издања: 2005.
ISBN:  86-82121-26-3

Уредници: Др Душан Радмановић
                    Др Рајко Буквић
                    Др Драго Цвијановић
Наслов: РАЗВОЈ И СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ АГРАРНЕ
                ПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2005.
Број страна / тираж: 277 / 300
ISBN: 86-82121-27-1

Аутори: Др Драго Цвијановић,
                Др Рајко Буквић,
                Др Слободан Лазаревић,
                Др Весна Поповић,
                Весна Симоновић, дипл.ек., и
                Мр Ана Вујошевић
Наслов: Ревитализација и унапређење производње цвећа
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2005.
Број страна / тираж: 198 / 300
ISBN: 86-82121-28-X
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Редактор: Михаило С. Остојић
Аутори из Института: Бранко Катић, Нада Мијајловић,  
Наташа Цецић и Драго Цвијановић.
Наслов: Златарски сир
Издавач: Институт за економику пољопривреде 
Београд
Година издања: 2006.
Број страна / тираж: 189 / 300
ISBN: 86-82121-32-38

Аутор: Др Ратомир Ж. Милановић
Наслов: МАЛИ БИЗНИС И ПРЕДУЗЕТНИШТВО У
                ПОЉОПРИВРЕДИ И СЕЛУ
Издавач: Институт зе економику пољопривреде Београд
Година издања: 2006.
Број стрaна / тираж: 367 / 300
ISBN: 86-82121-29-8

Аутор: Захарије Милановић
Наслов: Српски сир и кајмак
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2006.
Број стрaна / тираж: 500 / 176
ISBN: 86-82121-31-X

Аутори: Мр Бранко Михаиловић
                Мр Весна Параушић
                Мр Зоран Симоновић
Наслов: АНАЛИЗА ФАКТОРА ПОСЛОВНОГ
               АМБИЈЕНТА СРБИЈЕ У ЗАВРШНОЈ
               ФАЗИ ЕКОНОМСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издавања : 2007.
Broj страна / тираж: 148 / 200
ISBN: 978-86-82121-38-1
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Аутор: Мр Борис Кузман
Наслов: АНАЛИЗА ТРЖИШНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА 
И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ 
ТЕСТЕНИНЕ
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2007.
Број страна / тираж: 99 / 300
ISBN: 978-86-82121-42-8

Аутори: Мр Весна Параушић,
                Проф. др Драго Цвијановић, и
                Др Јонел Субић.
Наслов: АФИРМАЦИЈА УДРУЖИВАЊА И 
МАРКЕНТИНГА У ФУНКЦИЈИ КРЕИРАЊА 
КОНКУРЕНТНОСТИ АГРАРНОГ СЕКТОРА СРБИЈЕ
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2007.
Број страна / тираж:160 / 300
ISBN: 978-86-82121-43-5

Аутор: Др. сц. Ферхат Ћејвановић
Наслов: ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ИНТЕГРАЛНЕ
                ПРОИЗВОДЊЕ ВОЋА
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2007.
Број страна / тираж: 231 / 500
ISBN: 978-86-82121-37-4

Аутор: Проф. др Мирјана Савић
Наслов: ИЗВОРИ И ДЕЛОТВОРНОСТ ВИТАМИНА
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издавања: 2007.
Број страна / тираж: 78 / 300
ISBN: 978-86-82121-40-4
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Аутор: Др Јонел Субић
Наслов: МЕСТО ЈУЖНОГ БАНАТА У ПОЉОПРИВРЕДИ 
СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ НА ПУТУ КА ЕВРОПСКОЈ 
ИНТЕГРАЦИЈИ
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2007.
Број страна / тираж: 202 / 300
ISBN: 978-86-82121-39-8

Аутори: Проф. др Драго Цвијановић, Др Владана 
Хамовић, Др Весна Поповић, Др Јонел Субић, Мр Бранко 
Катић, и Мр Весна Параушић.
Наслов: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ПОЉОПРИВРЕДА
                И РУРАЛНИ РАЗВОЈ У АП ВОЈВОДИНИ 
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2007.
Број страна / тираж: 249 / 200
ISBN: 978-86-82121-51-0

Аутори: Др Весна Поповић, Мр Бранко Катић
Наслов: НИВО И СТРУКТУРА ИНТЕРНЕ ПОДРШКЕ
                ПОЉОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ
                ПРИСТУПАЊА СТО И ЕУ
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2007.
Број страна / тираж: 245 / 300
ISBN: 978-86-82121-41-1

Аутор: Др Маја Штрбац
Наслов: РЕЦЕПТИ ВИТАЛНОСТИ
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2007.
Број страна / тираж: 214 / 500
ISBN: 978-86-82121-50-3
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Аутор: Стеван Рељин
Наслов: СНAБДЕВАЊЕ БЕОГРАДА МЛЕКОМ 
И ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ГАЗДИНСТВА У РЕЈОНУ СНАБДЕВАЊА
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2007.
Број страна / тираж: 228 / 200
ISBN: 978-86-7473-333-2

Аутор: Мр Антон Пушкарић
Наслов: СТАЊЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ ТРЖИШТА
                КРОМПИРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Издавач: Институт за економику пољопривреде 
Београд
Година издања: 2007.
Број страна / тираж: 97 / 300 
ISBN: 978-86-82121-52-7

Аутори: Др Весна Поповић
                Мр Бранко Катић
Наслов: УВОЗНА ЗАШТИТА И ПОДРШКА ИЗВОЗУ
                ПОЉОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ
                ПРИСТУПАЊА СТО И ЕУ
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2007.
Број страна / тираж: 218 / 300
ISBN: 978-86-82121-33-6

Аутор: Мр Бранко Михаиловић
Наслов: УЛОГА КОНСАЛТИНГА У РЕСТРУКТУИРАЊУ
                ПРЕДУЗЕЋА У ТРАНЗИЦИЈИ
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2007.
Број страна / тираж: 219 / 200
ISBN: 978-86-82121-45-9
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Аутор: Др Маја Штрбац
Наслов: УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПОТРОШЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2007.
Број страна / тираж: 289 / 300
ISBN: 978-86-82121-36

Аутор: Мр Бранко Михаиловић
Наслов: ФОРМУЛИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2007.
Број страна / тираж: 154 / 200
ISBN: 978-86-82121-44-2

Аутори: Мр Бранко Михаиловић 
 Мр Весна Параушић
 Др Владана Хамовић
Наслов: ВОДИЧ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ КОНСУЛТАНТСКОГ 
УЧИНКА 
Издавач:Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2008.
Број страна / тираж: 220 / 300
ISBN: 978-86-82121-57-2

Аутори: Prof. Claudiu Cicea, PhD
                Jonel Subic, PhD          
                Prof. Drago Cvijanovic, PhD
Наслов: BEYOND AGRICULTURAL AND RURAL
                DEVELOPMENT: INVESTMENT,
                EFFICIENCY, ECONOMETRICS
Издавач: Institute of Agricultural Economics Belgrade
Година издања: 2008.
Број страна / тираж: 230 / 500
ISBN: 978-86-82121-64-0
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Аутор: Др Маја Штрбац
Наслов: МАРКЕТИНГ КОНЦЕПТ И ЗАШТИТА 
ПОТРОШАЧА 
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2008.
Број страна / тираж: 198 / 500
ISBN: 978-86-82121-58-9
                 

Аутор: Др Славољуб Вујовић
Наслов: МАТЕРИЈАЛНА ОСНОВА ТУРИЗМА –
               стварање материјалне основе нове
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КАПИТАЛА
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
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И РУРАЛНИРАЗВОЈ (II) – oчување руралних вредности 
(прва књига)
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд 
Година издања: 2007.
Број страна / тираж: 678 / 300
ISBN: 978-86-82121-47-3



���

Уредници: Проф. др Драго Цвијановић, Др Владана 
Хамовић, Др Јонел Субић
Наслов: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ПOЉОПРИВРЕДА 
И РУРАЛНИ РАЗВОЈ (II) – oчување руралних вредности 
(друга књига)
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд 
Година издања: 2007.
Број страна / тираж: 521 / 300

Уредници: Проф. др Драго Цвијановић
                     Др Владана Хамовић
                     Др Јонел Субић
                     Др Саво Иванчевић
Наслов: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ПОЉОПРИВРЕДА 
И РУРАЛНИ РАЗВОЈ III (прва  књига)
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд
Година издања: 2008.
Број страна / тираж: 548 / 300
ISBN: 97-86-82121-59-6

Уредници: Проф.др Драго Цвијановић
                     Др Владана Хамовић
                     Др Јонел Субић
                     Др Саво Иванчевић
Наслов: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ПОЉОПРИВРЕДА 
И РУРАЛНИ РАЗВОЈ III (друга књига)
Издавач: Институт за економику пољопривреде Београд 
Година издања: 2008.
Број страна / тираж: 478 / 300 
ISBN: 97-86-82121-60-2

Уредници: Проф. др Драго Цвијановић
                    Др Владана Хамовић
Наслов: STATE, POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES OF 
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14.
НЕКЕ КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ФОТОГРАФИЈЕ ЗА 
ИНСТИТУТ ИЗ  ПЕРИОДА 1995. – 2009. ГОД.



���

Са Његовим Височанством, принцом Томиславом Карађорђевићем: др Душан 
Томић (председник Друштва аграрних економиста Југославије), др Данило 

Томић, др Драго Цвијановић и Обренка Вуковојац (саветник у Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду) у Аранђеловцу, фебруар1995. године

Радно председништво 63. Европског семинара финансирања агробизнис 
сектора, Суботица 02. фебруар 1999. године, Градска кућа, Суботица: Др Чаба 

Форгач (Будимпешта), др Милан Милановић, др Данило Томић и др Франтишек 
Томчек (Пољска)
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„Тамо доле крај Лознице коло воде девојчице“: др Зорица Васиљевић и др 
Данило Томић, чланови Програмског одбора, у опуштеној атмосфери, 1999. 

година, ресторан „Има дана“ 

Др Данило Томић, директор Института за економику пољопривреде држи говор 
у „Дому посланика“ , 1999.године, поводом обележавања 50 година постојања и 

рада Института
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Ресторан „Има дана“, децембар 1997. Никола Спасић, Бранислава Пацић, 
Александра Ћурчић, др Данило Томић и Љиљана Томић

„Клуб посланика“, прослава 50 година постојања и рада ИЕП-а. Александра 
Ћурчић и Љиљана Томић
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„Клуб посланика“, децембар 1999. Прослава 50 година постојања и рада 
Института. Александра Ћурчић, др Марко Радуловић и Љиљана Томић 

Ресторан „Ги-Го“ у Земуну, децембар 2004. Др Ратомир Милановић, Љиљана 
Томић, Ивана Вучетић, Предраг Вуковић, мр Бранко Катић, др Јонел Субић и 

Бобан Зарић
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Прослава поводом Нове године, децембар 2004. Др Ратомир Милановић, др 
Јонел Субић, Љиљана Томић, Ивана Вучетић и Предраг Вуковић

Ресторан „Ги-Го“-Земун, децембар 2004. Проф.др Ковиљко Ловре, Велибор 
Потребић, др Данило Томић, Александра Ћурчић, др Рајко Буквић, Љиљана 

Томић, др Ратомир Милановић, др Јонел Субић, др Виолета Богавац, Предраг 
Вуковић, др Србољуб Ивановић, Ивана Вучетић, Весна Стајчић, Бранко Катић, 
др Крстан Малешевић, др Влада Грбић, мр Станислав Зекић, др Весна Поповић, 

др Драго Цвијановић, мр Гаврило Веселиновић, др Марко Радуловић и Бобан 
Зарић
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Ресторан „Ги-Го“, Земун 2004. Др 
Драго Цвијановић и Љиљана 
Томић

Децембар 2004. ресторан у Земуну. Љиљана Томић, Ивана Вучетић и Весна 
Стајчић
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„Дом ваздухопловства“-Земун, децембар 2005. Прослава дана Института. Др 
Мирјана Савић, др Драго Цвијановић, др Јонел Субић, др Весна Поповић, др 

Горица Цвијановић, Љиљана Томић

У Институту „Тамиш“, 2005.
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Научни скуп „Мултифунционална пољопривреда и рурални развој“ у Глогоњу, 
2005. Весна Стајчић, др Јонел Субић, Маја Николић, др Весна Поповић, мр Зоран 

Симоновић и Ивана Вучетић

Кроз шљивике и ливаде Глогоња - мр Марко Јелочник и др Јонел Субић
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Научни скуп „Мултифункционална пољопривреда и рурални развој I – развој 
локалних заједница“ , Мали Зворник, 2006.-Групна фотографија запослених 

у IЕП-у, мр Весна Параушић, Марко Јелочник, др Владана Хамовић, Љиљана 
Томић, Весна Стајчић, др Весна Поповић, мр Бранко Катић, мр Зоран 

Симоновић, Славица Арсић.

У Малом Зворнику, 2006. Славица Арсић, Лана Ивановић, Бојана Бекић, Ивана 
Вучетић и мр Наташа Кљајић
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Свечана вечера након Међународног скупа у Малом Зворнику под називом 
„Мултифункционална пољопривреда и рурални развој I – развој локалних 

заједница“, 2006. Организатор ИЕП. Мр Бранко Катић, Бојана Бекић, Љиљана 
Томић, др Драго Цвијановић, Лана Ивановић, др Весна Поповић, мр Наташа 

Кљајић, Велибор Потребић, Марко Јелочник, др Јонел Субић, мр Весна 
Параушић, доле: Славица Арсић, Весна Стајчић, Ивана Вучетић, мр Зоран 

Симоновић, мр Бранко Михаиловић и др Владана Хамовић.

Мали Зворник 2006. – Истраживачи Института и сарадници из Општине 
пред полазак на анкетирање домаћинстава поводом израде Стратегије развоја 

општине Мали Зворник.
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„Метро на води“, децембар 2006. Бобан Зарић, Александра Ћурчић, Љиљана 
Томић и др Драго Цвијановић

„Метро на води“, прослава Нове године-децембар 2006. Ивана Вучетић, Љиљана 
Томић, др Весна Поповић, др Јонел Субић, Весна Стајчић, Милена Маринковић 
и Александра Ћурчић „Метро на води“, прослава Нове године - децембар 2006. 
Бобан Зарић, Александра Ћурчић и Љиљана Томић
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Новосадски сајам, павиљон РПК Нови Сад, мај 2007. Предраг Вуковић, Славица 
Арсић, Љиљана Томић, др Данило Томић и мр Бранко Катић

Запослени у ИЕП-у у јуну 2007. године. Стоје (са лева на десно): Весна Стајчић, 
др Владана Хамовић, Славица Арсић, Предраг Вуковић. 
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Запослени у ИЕП-у, јун 2007. године. Стоје (са лева на десно): Весна Стајчић, др 
Владана Хамовић, Ивана Вучетић, Славица Арсић

Марко Јелочник на рекултивацији земљишта- РБ Колубара,  2007.
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Проф. др Саво Вучковић и проф. др Горица Цвијановић на рекултивацији 
земљишта (спољни сарадници Института), 2007.

Проф. др Саво Вучковић, проф. др Горица Цвијановић, Новица Живковић, 
Марко Јелочник и Ивана Поповић на рекултивацији земљишта – РБ Колубара, 

2007.
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Општина Мионица, октобар 2007.- IЕП је радио Стратегију развоја општине 
Мионица.

Милан Матић, председник општине Мионица, проф. др Зорица Васиљевић, 
проф. др Драго Цвијановић, проф. др Зорица Средојевић  – договор око 

Стратегије развоја општине Мионица
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Др Јонел Субић и проф. др Зорица Средојевић у Мионици 2007. – Изложба 
приплодне стоке

Prof.univ.dr. Ion Vasilescu и Др Јонел Субић на Међународној конференцији 
„Investments and Economic Recovery”, Ктедра за економску ефективност, Факултет 

за менаџмент, Академија економских наука, Букурешт, Румунија, 2007. 
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Др Јонел Субић, Prof. univ. dr.  Marin Andreica и проф. др Драго Цвијановић, на 
Међународној конференцији „Direcţii de dezvoltare regională în contextul integrării 

europene“, Сату Маре, Румунија, 2007.

Др Јонел Субић, проф. др Драго Цвијановић и мр Борис Кузман, на 
Међународној конференција „Direcţii de dezvoltare regională în contextul integrării 

europene“, Сату Маре, Румунија, 2007.
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Др Јонел Субић и проф. др Драго Цвијановић, обилазак манастира (дрвена 
конструкција са куполом висине 80 метара) у околини града Сату Маре (током 

учешћа на Међународној конференцији „Direcţii de dezvoltare regională în 
contextul integrării europene“, Сату Маре, Румунија, 2007.

Беочин 2007. – на анкетирању. Велибор Потребић, Славица Арсић, мр Наташа 
Кљајић, Бојана Бекић
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Јахорина 2007. – У здравом телу, здрав дух. Марко Јелочник, мр Борис Кузман, 
мр Иван Ђурић

Беочин 2007. – Последње припреме пред модерацију – мр Весна Параушић
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Научни скуп „Мултифункционална пољопривреда и руални развој“ одржан у 
Новом Саду  у децембру 2007. године. На слици (са лева на десно седе): Проф. 
др Миладин Шеварлић (Пољопривредни факултет, Београд), Проф. др Михаи 

Ботезату, Академија економских наука, Букурешт, Румунија, мр Весна Параушић 
(ИЕП), мр Наташа Кљајић (ИЕП), Предраг Вуковић (ИЕП)

Научни скуп: „Мултифункционална пољопривреда и руални развој“ одржан у 
Новом Саду у децембру 2007 године. На слици (са лева на десно - седи): Проф. 

др Илија Берчевски (Природно математички факултет, Хемијски факултет, 
Универзитет у Београду), стоје (са лева на десно) Велибор Потребић (ИЕП), 
Предраг Вуковић (ИЕП), др Јонел Субић (ИЕП), др Весна Поповић (ИЕП), 

Бојана Бекић (ИЕП), Лана Ивановић (ИЕП), мр Антон Пушкарић (ИЕП), Ивана 
Вучетић (ИЕП), мр Иван Ђурић (ИЕП), Марко Јелочник (ИЕП), проф. др Драго 

Цвијановић (ИЕП), Весна Стајчић(ИЕП), мр Наташа Кљајић (ИЕП), Marek 
Wigner (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institutе, 

Poland) и Славица Арсић (ИЕП)
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Делегација ИЕП-а у оквиру свог учешћа на пројекту „The importance of ecological 
belts surrounding Metropolitan cities’’.Пројекат је одобрен и финансиран од 

стране Балканског удружења за заштиту животне средине (B.EN.A.) у сарадњи 
са Carlsberg Србија, преко националног огранка B.EN.A. Делегација ИЕП-а 

боравила је на конференцији у Истамбулу у јуну 2007. године. На слици Предраг 
Вуковић излаже рад.

Делегација ИЕП-а у оквиру свог учешћа на пројекту „The importance of ecological 
belts surrounding Metropolitan cities’’. Пројекат је одобрен и финансиран од стране 

Балканског удружења за заштиту животне средине (B.EN.A.) у сарадњи са 
Carlsberg Србија, преко националног огранка B.EN.A. боравила је у Истамбулу 

у јуну 2007. године. Стоје са лева на десно Доц. др Илија Берчевски (ПМФ, 
Универзитет у Београду), проф. др Драго Цвијановић (ИЕП) и Предраг Вуковић 

(ИЕП).
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Проф.др Драго Цвијановић и Предраг Вуковић, у Истамбулу у јуну 2007. године 
у оквиру пројекта „The importance of ecological belts surrounding Metropolitan cities’’. 
Пројекат је одобрен и финансиран од стране Балканског удружења за заштиту 
животне средине (B.EN.A.) у сарадњи са Carlsberg Србија, преко националног 

огранка B.EN.A. 

Проф. др Драго Цвијановић, Prof. John Olienyk Ph.D. (COLORADO 
STATE UNIVERSITY) и доц. др Сањин Ивановић, Институт за економику 

пољопривреде, Београд, 2007. godine.
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Prof.univ.dr. Marin Andreica и проф. др Драго Цвијановић, на потписивању 
Уговора о сарадњи између Института за економику пољопривреде из Београда и 

Комерцијалне академије из Сату Маре, Букурешт, Румунија, 2007. године

Делегација ИЕП-а у посети Сајму пољопривреде у Новом Саду у мају 2007. 
године. Стоје (са лева на десно): Предраг Вуковић, Љиљана Томић, мр Бранко 

Катић, Славица Арсић и директор, проф. др Драго Цвијановић
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Делегација ИЕП-а у посети Сајму пољопривреде у Новом Саду (мај 2007. године). 
Стоје (са лева на десно): Мр Бранко Катић, Љиљана Томић, Предраг Вуковић. 

У Струганику, родном селу Живојина Мишића, општина Мионица, 2008. 
- Велибор Потребић, др Владана Хамовић, мр Бранко Михаиловић, Лана 

Ивановић, Бојана Бекић, мр Зоран Симоновић, Љиљана Томић
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Међународни научни скуп „Стање, могућности и перспективе руралног развоја 
на подручју великих површинских копова“, 24-25.април 2008, Бања Врујци. Мр 

Бранко Михаиловић, мр Зоран Симоновић, Весна Стајчић, др Владана Хамовић, 
мр Антон Пушкарић, проф. др Драго Цвијановић

Међународни научни скуп „Стање, могућности и перспективе руралног развоја 
на подручју великих површинских копова“ 24-25.април 2008, Бања Врујци. Мр 
Бранко Михаиловић, мр Зоран Симоновић, проф. др Драго Цвијановић, др 

Владана Хамовић
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Међународни научни скуп  „Стање, могућности и перспективе руралног развоја 
на подручју великих површинских копова“ 24-25.април 2008, Бања Врујци. Мр 

Бранко Михаиловић, мр Зоран Симоновић, мр Наташа Цецић, Ивана Вучетић, 
мр Антон Пушкарић, проф. др Драго Цвијановић

У Струганику – Општина Мионица, 2008.
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Скуп „State, Possibilities and Perspectives of Rural Development on Area of Huge Open-
Pit Minings“ Бања Врујци 24-25. април 2008. године. Модератори секција са лева 
на десно седе: Предраг Вуковић, мр Наташа Кљајић, мр Зоран Симоновић, мр 

Бранко Михајиловић

Скуп „State, Possibilities and Perspectives of Rural Development on Area of Huge Open-
Pit Minings“ Бања Врујци, 24-25 април 2008. године. Модератор Бојана Бекић

Скуп „State, Possibilities and Perspectives of Rural Development on Area of Huge Open-
Pit Minings“ Бања Врујци, 24-25 април 2008. године. Модератор: Марко Јелочник
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На Међународном 
саветовању „Farms in 
Central and Eastern Europe 
–Today and Tomorrow“ 
Białowieża, Пољска, јун 
04-06 2008. Prof. dr hab. 
Andrzej Kowalski, проф. др 
Драго Цвијановић, prof. dr 
hab. Maria Alina Sikorska 
(Deputy Director for 
Scientific Matters), мр Иван 
Ђурић и Marek Wigier, 
PhD (Scientific Secretary) 

Делегација Института за економику 
пољопривреде у саставу др Владана Хамовић, 
научни саветник, помоћник директора за 
науку, доц. др Јонел Субић, научни сарадник, 
помоћник директора за привреду, мр Бранко 
Михаиловић, истраживач сарадник и проф. 
др Зорица Васиљевић, Пољопривредни 
факултет, Земун, присуствовала је 
Међународном научном скупу у Букурешту у 
Румунији, где су истраживачи из Института 
били аутори радова, а Институт суорганизатор 
скупа заједно са Институтом за истраживања  
у економици пољопривреде и руралном 
развоју и Академијом пољопривредних и 
шумарских наука такође из Букурешта 
(Румунија). 
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Марко Јелочник, Ивана Вучетић, Весна Стајчић, Милена Маринковић, Бобан 
Зарић

Прослава Нове године, 2008. Др Весна Поповић, др Данило Томић, Милена 
Маринковић, Весна Стајчић, Александра Ћурчић, Ивана Вучетић и Марко 

Јелочник
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Бојана Бекић, Марко Јелочник, Ивана Вучетић и Велибор Потребић

Истраживачи у Институту за економику пољопривреде. Предраг Вуковић, 
Славица Арсић, мр Марко Јелочник, мр Наташа Цецић, Бојана Бекић, мр Лана 

Ивановић
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Институт за економику 
пољопривреде има развијену 
издавачку делатност

Специјална 
ракија са 
трњином 
(Prunus spinosa L) 
је резултат 
истраживања 
проф.др Мирјане 
Савић и мр Наде 
Мијајловић у 
оквиру пројекта 
„Заштита 
шумских 
подручја и 
производња 
природне хране 
на принципима 
одрживог 

развоја“, који је финансирало  Министарство науке и заштиту животне средине  
Републике Србије.
Ракија од црне зове (Sambucus nigra L) је резултат истраживања проф.др 
Мирјане Савић и мр Наде Мијајловић у оквиру пројекта „Заштита шумских 
подручја и производња природне хране на принципима одрживог развоја“, који 
је финансирало  Министарство науке и заштиту животне средине  Републике 
Србије
Ликер од бруснице (Vaccinium vitis idaea L.) је резултат истраживања проф.др 
Мирјане Савић и мр Наде Мијајловић у оквиру пројекта „Заштита шумских 
подручја и производња природне хране на принципима одрживог развоја“, који 
је финансирало  Министарство науке и заштиту животне средине  Републике 
Србије
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Проф. др Драго Цвијановић

Проф. др Саво Иванчевић и проф. др Драго Цвијановић у Зрењанину, 2008.
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Истраживачки тим ИЕП-а у општини Беочин (израда стратегије општине 
Беочин - 2008 године) Стоје (са лева на десно): Мр Иван Ђурић, Славица 

Арсић, мр Антон Пушкарић, мр Наташа Кљајић.У доњем делу (са лева на десно) 
Предраг Вуковић и др Јонел Субић.

Prof. Dr. Andrzei Kowalski и проф. др Драго Цвијановић, директори Института 
за Пољопривреду и економију хране – Национални истраживачки институт 

Варшава, Пољска и Институт за економику пољопривреде из Београда, 
Србија на конференцији „System Zbierania O Produktach Rolniczych Agrokoszty“ у 

Пултуску, Пољска у децембру 2008. године.
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Делегација ИЕП-а на 
конференцији под 
називом „System Zbierania 
O Produktach Rolniczych 
Agrokoszty“ у Пултуску у 
Пољској у децембар 2008. 
године, проф. др Драго 
Цвијановић и Предраг 
Вуковић

Институт за економику 
пољопривреде из Београда 
склопио је уговор о сарадњи 
са Универзитетом „Петрол 
Гас“ из Плоештија у 
Румунији. На слици стоје (са 
лева на десно): Doc. dr Corina 
Ene, Doc. dr Mirela Matei, 
Predrag Vuković, Prof. dr Ioan 
Done, Doc. dr Jean Vasile 
Andrei

Присуствовање 
Међународном научном 
скупу „Компетитивност 
румунске пољопривреде у 
процесу европске интеграције”, 
одржаном у Букурешту, 05. и 
06.06.2009. године. 
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У 
граду Ferarri у Италији у дворцу ESTE NSE од 05. до 07. јула 2009. године, одржан 
је међународни научни скуп поводом почетка активности EU-WATER пројекта 

у којем учествује и ИЕП. Скуп је организовала Провинција Ferrara у оквиру 
пројеката Европске уније, а у оквиру међународне сарадње земаља Југоистичне 
Европе. На слици стоје са десна: Проф. др Драго Цвијановић, Marco Meggiolaro 

и Предраг Вуковић.
 

У граду Ferarri у Италији у дворцу ESTE NSE од 05. до 07. јула 2009. године, 
одржан је међународни научни скуп поводом почетка активности EU-WATER 

пројекта у којем учествује и ИЕП. Скуп је организовала Провинција Ferrara 
у оквиру пројеката Европске уније, а у оквиру међународне сарадње земаља 
Југоистичне Европе. На слици стоје са десна: Проф. др Драго Цвијановић, 

Claudia Zosi и Предраг Вуковић.
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У граду Ferarri у Италији у дворцу ESTE NSE од 05. до 07. јула 2009. године, 
одржан је међународни научни скуп поводом почетка активности EU-WATER 

пројекта у којем учествује и ИЕП. Скуп је организовала Провинција Ferrara 
у оквиру пројеката Европске уније, а у оквиру међународне сарадње земаља 

Југоистичне Европе. На слици Предраг Вуковић излаже планиране активности 
ИЕП-а у току трајања пројекта.

У граду Ferarri у Италији у дворцу ESTE NSE од 05. до 07. јула 2009. године, 
одржан је међународни научни скуп поводом почетка активности EU-WATER 

пројекта у којем учествује и ИЕП. Скуп је организовала Провинција Ferrara 
у оквиру пројеката Европске уније, а у оквиру међународне сарадње земаља 

Југоистичне Европе. На слици је свечана вечера која је одржана након завршетка 
скупа. Поред делегације ИЕП-а на слици су и учесници из Румуније, Мађарске, 

Хрватске и Украјине.
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Moдена, септембар 2009.- Пројекат TECH.FOOD - Др Владана Хамовић и Бојана 
Бекић

Moдена, септембар 2009.- Пројекат TECH.FOOD - Бојана Бекић
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Moдена, септембар 2009.- Пројекат TECH.FOOD - Др Владана Хамовић и Бојана 
Бекић

Moдена, септембар 2009.- Пројекат TECH.FOOD , Сајам здраве хране у Болоњи-  
Др Владана Хамовић и Бојана Бекић
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Делегација ИЕП-а је боравила у Истри 
у Хрватској у априлу 2009. године у 
оквиру пројекта „Конкурентност и 
компаративни одржив рурални развој 
Истрске жупаније и Колубарског 
региона“, у оквиру програма научно-
техничке сарадње Р. Србије и Р. 
Хрватске, на слици др Владана 
Хамовић и Светлана Рољевић на сајму 
„Вин-Истра“, одржаном у Поречу у 
априлу 2009. године.  

Делегација ИЕП-а је боравила 
у Истри у Хрватској у априлу 
2009. године у оквиру пројекта 
„Конкурентност и компаративни 
одржив рурални развој Истрске 
жупаније и Колубарског региона“, у 
оквиру програма научно-техничке 
сарадње Р. Србије и Р. Хрватске 
на слици (са лева на десно стоје): 
др Десимир Бошковић, Светлана 
Рољевић, Велибор Потребић, др 
Владана Хамовић, др Павло Ружић, 
Нинослав Лук и у доњем делу је 
Предраг Вуковић. 
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Делегација ИЕП-а је боравила у Истри у Хрватској у априлу 2009. године у 
оквиру пројекта „Конкурентност и компаративни одржив рурални развој 

Истрске жупаније и Колубарског региона“, у оквиру програма научно-техничке 
сарадње Р. Србије и Р. Хрватске на слици (са лева на десно стоје): Светлана 
Рољевић, др Десимир Бошковић, др Владана Хамовић, Директор винарије 

„Агрокор“ у Поречу, Нинослав Лук и Предраг Вуковић 

Говор председника International Confederation of Agricultural Credit (C.I.C.A.),  
Carron Rene, na Central Committee Meeting у Београду, 8. маја 2009. 
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Проф. др Драго Цвијановић излаже свој реферат под називом „Presentation of 
the agricultural sector in Serbia and perspectives for its future development“ на C.I.C.A. 

Central Committee Meeting, Београд, 8.мај 2009. 

Prof.univ.dr. Victor Manole и проф. др Драго Цвијановић, на отварању 
Међународне конференције „Agro-food and Rural Economy Competitiveness in the 

Context of World Crisis“, Букурешт, Румунија, 25-26. септембар 2009.
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Prof.univ.dr. Ioan Davidovici, проф. др Драго Цвијановић и Prof.univ.dr. Gabriel 
Popescu, на Међународној конференцији „Agro-food and Rural Economy 

Competitiveness in the Context of World Crisis“, Букурешт, Румунија, 25-26. 
септембар 2009. 

Српска делегација са колегама из Румуније: Prof.univ.dr. Gabriel Popescu, проф. 
др Драго Цвијановић, проф. др Глигорије Трифуновић, проф. др Цвијан Мекић, 

др Јонел Субић, Prof. Dr Ioan Davidovici, проф. др Миле Пешевски, Dr. Cecilia 
Alexandri и проф. др Сретен Јелић, на Међународној конференцији „Agro-

food and Rural Economy Competitiveness in the Context of World Crisis“, Букурешт, 
Румунија, 25-26. септембар 2009.
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Проф. др Миле Пешевски, проф. др Небојша Ралевић, проф. др Ивана 
Љубеновић-Ралевић, проф. др Сретен Јелић, проф. др Драгић Живковић, 

проф. др Драго Цвијановић и проф. др Кирил Филипоски (Институт за тутун 
- Прилеп), 08. септембра 2009. године у Прилепу

Проф. др Миле Пешевски, проф. др Сретен Јелић, проф. др Кирил Филипоски, 
проф. др Драго Цвијановић, проф. др Драгић Живковић и проф. др Небојша 

Ралевић, 08. септембра 2009. године у Прилепу
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15.
ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДАВАЛЕ 

ПОДРШКУ ИНСТИТУТУ У ЊЕГОВОЈ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ, ОРГАНИЗАЦИОНОЈ 

И ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ
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МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ
 11000 Београд, Немањина 22-26
 Тел: +381 (0)11 268 80 47; Факс: +381 (0)11 361 65 16

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 11000 Београд, Немањина 22-26
 Тел: +381 (0)11 260 79 60; Факс: +381 (0)11 361 62 72 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ 
И ШУМАРСТВО 
 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
 Тел: +381 (0)21 487 400; Факс: +381 (0)21 456 040

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
 11080 Земун, Немањина 6
 Тел: +381 (0)11 261 53 15;  Факс: +381 (0)11 193 659

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8,
 Тел: +381 (0)21 485 35 00; Факс: +381 (0)21 459 761

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
 Приштина – Зубин Поток, Јелене Анжујске бб
 Тел: +381 (0) 28 461 108; Факс: +381 (0)28 461 108

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
 24000 Суботица, Пут Моше Пијаде 9 -11,
 Тел:  +381 (0)24 628 000; Факс: +381 (0)24 546486

ИНСТИТУТ ПКБ „АГРОЕКОНОМИК“
 11213 ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље бб
 Тел: +381 (0)11 887 16 64; Факс: +381 (0)11 887 11 74

ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
 11000 Београд, Деспота Стефана 68б
 Тел: +381 (0)11 275 16 22; Факс: +381 (0)11 275 29 59

ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ „ЗЕМУН ПОЉЕ“
 11185 Земун Поље – Београд, Слободана Бајића 1 
 Тел: +381 (0)11 375 67 04; Факс: +381 (0)11 375 49 94 
ПСДС ИНСТИТУТ „ТАМИШ“ ПАНЧЕВО
 26000 Панчево, Новосељански пут 33
 Тел: +381 (0)13 313 092; Факс: +381 (0)13 520 991
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ЕКО – ЛАБ Д.О.О. ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ
 11213 Падинска Скела, Индустријско насеље бб
 Тел: +381 (0)11 887 14 01; Факс: +381 (0)11 887 15 34

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ
 11000 Београд, Ресавска 13-15
 Тел: +381 (0)11 330 09 00; Факс: +381 (0)11 323 09 49

ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА
 11000 Београд, Кнеза Милоша 12
 Тел: 381 (0)11 264 13 55; Факс: +381 (0)11 361 80 03

РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА НОВИ САД
 21000 Нови Сад, Булевар Михјала Пупина 6/7
 Тел: +381 (0)21 468 277; Факс: +381 (0)21 466 300

ОПШТИНА РАЧА
 34210 Рача, Карађорђева 48
 Тел: +381 (0)34 751 001; Факс: +381 (0)34 751 175

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
 12300 Петровац на Млави, Српских владара 165
 Тел: +381 (0)12 332 722; Факс: +381 (0)12 331 283

ОПШТИНА БЕОЧИН
 21300 Беочин, Светосавска 25 
 Тел: +381 (0)21 870 260; Факс: +381 (0)21 870 260  

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
 15318 Мали Зворник, Краља Петра Првог 38
 Тел: +381 (0)15 471 885; Факс: +381 (0)15 471 389

ОПШТИНА МИОНИЦА
 14242 Мионица, Војводе Мишића 28, 
 Тел: +381 (0)14 62 020; Факс: +381 (0)14 62 241

ОПШТИНА ПАНЧЕВО
 26000 Панчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4
 Тел: +381 (0)13 344 422; Факс: +381 (0)13 343 222

МЗ ГЛОГОЊ
 26202 Глогоњ, Београдска 7
 Тел: +381 (0)13 627 002; Факс: +381 (0)13 627 011

АГРОБАНКА А.Д.
 11000 Београд, Сремска 5
 Тел: +381 (0)11 263 76 22; Факс: +381 (0)11 328 14 08
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КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.
 11000 Београд, Краља Петра 19-21
 Тел: +381 (0)11 330 83 08; Факс: +381 (0)11 328 38 71

PROCREDIT BANK
 Експозитура Панчево
 26000 Панчево, Петра Драпшина 4 - 6 
 Тел: +381 (0)13 331 491; Факс: +381 (0)13 331 492

ПКБ КОРПОРАЦИЈА А.Д.
 11213 Падинска Скела, Индустријско насеље бб
 Тел. +381 (0)11 887 15 00; Факс: +381 (0)11 887 18 43

KOMPANIJA „CARLSBERG SRBIJA“ D.O.O.
 Члан Carlsberg Group
 21413 Челарево, Пролетерска 17
 Тел: +381 (0)21 755 06 00; Факс: +381 (0)21 755 06 58

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ 
 Главна филијала осигурања Панчево
 26000 Панчево, Масарикова 4
 Тел: +381 (0)13 315-776; Факс: +381 (0)13 510-525

ПИК БЕЧЕЈ
 21220 Бечеј, Моше Пијаде 2
 Тел. +381 (0)21 691 10 30; Факс: +381 (0)21 816 880

„ДРАГАН МАРКОВИЋ“ А.Д.
 11000 Обреновац, Краља Петра 1
 Тел: +381 (0)11 872 11 61; Факс: +381 (0)11 872 19 20
ДИС ПУБЛИК Д.О.О.
 11000 Београд, Браће Јерковића 111
 Тел: +381 (0)11 397 97 89; Факс: +381 (0)11 397 97 89

„НАВИП“ ЗЕМУН
 11080 Земун, Мозерова 7
 Тел: +381 (0)11 316 34 81; Факс: +381 (0)11 316 32 75

ПРЕДУЗЕЋЕ „КЛАС“ А.Д.
 11000 Београд, Булевар Црвене Армије 112
 Тел: +381 (0)11 244 76 22; Факс: +381 (0)11 444 31 66

БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА,
 11000 Београд, Ђурићева бр. 5
 Тел: + 381 (0)11 451 489; Факс: +381 (0)11 451 489
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ЗЛАТИБОРАЦ Д.О.О.
 11136 Београд, Мојковачка 58
 Тел: +381 (0)11 239 93 13; Факс: +381 (0)11 239 93 14

„КОСАНОВИЋ“ КЛАНИЦА И ПРЕРАДА МЕСА
 22222 Мартинци, Војвођанска 64
 Тел: +381 (0)22 238 555; Факс: +381 (0)22 268 506

„ПРОМОНТ ГРОУП“ Д.О.О.
 21000 Нови Сад, Привредникова 4б
 Тел: +381 (0)21 443 195; Факс: +381 (0)21 444 673

„AU 101 PHARM“
 11000 Миријево – Београд, Јованке Радаковић 50а,
 Тел: +381 (0)11 342 97 60; Факс: +381 (0)11 342 97 61

MARIBO SEED A/S, MEMBER OF NORDZUCKER GROUP, 
ПРЕДСТАВНИШТВО ЗА СРБИЈУ
 21000 Нови Сад, Бул. Јована Дучића 25
 Тел. +381 (0)21 439 229; Факс: +381 (0)21 439 229

VINCHI ELECTRONIC GROUP SRB D.O.O.
 11000 Београд, Кнеза Данила 22
 Тел: +381 (0)11 337 69 05; Факс: +381 (0)11 337 68 10

ГРАНД СТР СТОВАРИШТЕ И ПИЦЕРИЈА 
 26202 Глогоњ, Маршала Тита 2
 Тел: +381 (0)13 627 099; Факс: +381 (0)13 627 099 

ПРЕДУЗЕЋЕ „ЋУП АГРОСТОЈ“, ГЛОГОЊ
 26202 Глогоњ, Млинска 77
 Тел: +381 (0)13 627 299; Факс: +381 (0)13 627 399

„КОЛОС“ Д.О.О.
 26000 Панчево, Лава Толстоја 46
 Тел: +381 (0)13 332 967; Факс: +381 (0)13 332 967  

ЕКО ЦЕНТАР Д.О.О. ПАНЧЕВО
 26000 Панчево, Кеј Радоја Дачића 7
 Тел: +381 (0)13 344 621; Факс: +381 (0)13 351 777

„ШАРАН“ СТР ГЛОГОЊ
 26202 Глогоњ, 1 Маја 30
 Тел: +381 (0)13 627 290; Факс: +381 (0)13 627 390
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СЗПР „УНО“  ГЛОГОЊ
 26202 Глогоњ, 1 Маја 118
 Тел: +381 (0)13 627 727

„ТИН“  СТР ГЛОГОЊ
 26202 Глогоњ, Школска 96
 Тел: +381 (0)13 627 678

„ФАМИЛИЈА“ СТР ГЛОГОЊ
 26202 Глогоњ, Ослобођења 109
 Тел: +381 (0)61 187 17 84
  
Д.О.О. „ДИТ-АГРО“ ЈАБУКА
 26201 Јабука, Бориса Кидрича 12
 Тел: +381 (0)13 624 043  факс: +381 (0)13 624 043

ЗЗ „БАГ ДЕКО“
 21217 Бачко Градиште, Радована Козарског 46
 Teл: +381 (0)21 806 050; Факс: +381 (0)21 806 097

ЗЗ „НОВОСЕЉАНКА“
 26314 Банатско Ново Село, Маршала Тита бб
 Тел. +381 (0)13 615 164; Факс. +3812 (0)13 615 083

О.З.З. „ЈУЖНИ БАНАТ“, БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
 26234 Банатски Брестовац, Панчевачка 4а
 Тел: +381 (0)13 626 079; Факс: +381 (0)13 626 190

УДРУЖЕЊЕ ПОВРТАРА „БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ“
 26234 Банатски Брестовац, Панчевачка 1а 
 Тел: +381 (0)13 626 036

УДРУЖЕЊЕ ПОВРТАРА „ГЛОГОЊ“
 26202 Глогоњ, Београдска 7
 Тел: +381 (0)13 627 606

ДОМ КУЛТУРЕ „МЛАДОСТ“ ГЛОГОЊ
 26202 Глогоњ, 1 Маја 82
 Тел: +381 (0)13 627 115; Факс: +381 (0)13 627 115

ГАЛЕРИЈА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ОПОВО
 26204 Опово, ЈНА 2
 Тел: +381 (0)13 681 028

ОШ „4 ОКТОБАР“ ГЛОГОЊ
 26202 Глогоњ, Маршала Тита 8
 Тел: +381 (0)13 627 115; Факс: +381 (0)13 627 115  
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„ЛОВАЧКО ДРУШТВО“ ГЛОГОЊ
 26202 Глогоњ, Ослобођења 82
 Тел: +381 (0)13 627 055

ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО „ВАСА СУБИЋ“, ГЛОГОЊ
 26202 Глогоњ, 1 Маја 143
 Тел: +381 (0)13 627 426
 
ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО „ПЕТРУ СТЕФАН“, ЛОКВЕ
 26361 Локве, Лењинова 49
 Тел: +381 (0)13 646 285

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
 11000 Београд,  Митрополита Петра 8
 Тел. + 381 11 275 32 54

ЈП „СРБИЈАГАС“
 21000 Нови Сад, Народног фронта 12
 Тел. + 381 21 4812 703, Факс + 381 21 481 43 05

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
 11070 Нови Београд, Др Ивана Рибара 91
 Тел. + 381 11 2093 803, Факс. +381 11 2093 864

ЗЛАТИБОРАЦ д.о.о.
 11136 Београд, Мојковачка 58
 Тел./факс: + 381 11 23-99-314, + 381 23 99 313

ЗЗ “МРКШИЋЕВИ САЛАШИ”
 23233 СРПСКИ ИТЕБЕЈ, Милоша Црњанског бб;
 Тел./Факс: + 381 23 837-011, + 381 23 837-034

НОВОСАДСКИ САЈАМ
 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 11
 Тел. + 381 21 483-00-00, 483-00-01, Факс: 021/483-00-99

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НОВИ САД
 21000 Нови Сад, Народног Фронта 53/1
 Тел. + 381 21 489 0000, Факс. +381 21 466 959

ЈКП ТРЖНИЦА
 21000 Нови Сад, Жике Поповића 4
 Тел. + 381 21 48 08 555, Фаx. + 381 21 48 08 560

ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ
 11000 Београд, Таковска 2
 Тел/Факс + 381 11 3000 341
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ТАМИШКА д.о.о.
 26000 Панчево, Скадарска бб
 Тел./факс. + 381 13 335 110

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“
 11000 Београд, Македонска 4
 Тел. + 381 11 3224 001 Факс: + 381 11 3227 344
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Рецензија за монографију „60 ГОДИНА ИНСТИТУТА ЗА ЕКОНОМИКУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ У БЕОГРАДУ“ израђене од стране групе аутора

Монографија која је предмет ове рецензије представља значајну библиографс-
ку јединицу историографског карактера, која садржи генезу развоја једне научне 
институције од значаја за научну мисао Републике Србије. У питању је Институт 
за економику пољопривреде из Београда, који ове године навршава јубиларних 
60 година постојања и рада, а којим поводом је и ова монографија приређена за 
публиковање. 

У монографији су анализирани основни сегменти значајни за историјат, рад и 
развој Института за економику пољопривреде из Београда, а то су организација, 
научни и истраживачки кадровски потенцијали, истраживачки пројекти, изда-
вачка делатност итд. 

Монографија садржи осам поглавља и прилог, у којима је логичким редосле-
дом, по тематским целинама, анализирана генеза развоја и рада Института. У мо-
нографији су посебно обрађени и значајни сегменти деловања ове истраживачке 
установе, који се пре свега односе на: најважније научне и стручне пројекте који 
су рађени у Институту у протеклих 60 година,  затим на домаће и међунродне 
научне скупове и сарадњу, као и на издавачку делатност. 

Институт за економику пољопривреде у Београду је једна од најеминентнијих 
установа ове врсте, не само у Србији, већ и на просторима  Балкана. Као такав, он 
је присутан већ више деценија у домаћој агроекономској струци и науци, али и у 
земљама Балкана и Југоисточне Европе. Истраживања којима се бави обухватају 
различите аспекте развоја пољопривреде, агробизниса и села, што подразумева 
истраживања на свим нивоима, од локалног и регионалног, до републичког, фе-
дералног и међународног нивоа. Институт је као једна од првих институција у 
Србији и Југославији имао истраживачку сарадњу са Светском банком, ФАО-ом, 
ОЕЦД-ом и другим међународним институцијама и то из области регионалног 
развоја, инвестиција, аграрне политике и сл. 

Посебан квалитет овој монографији даје концепт и садржај, са већим бројем 
ауторских прилога, као и са анализом разновсрне проблематике којом се 
Институт бавио у протеклих 60 година постојања. За агроекономске аналитичаре 
и друге читаоце који се баве проблемима аграра, ова монографија ће представља-
ти незаобилазну литературу са мноштвом корисних информација и података. 

На основу свега што је речено, мишљења сам да ова мониграфија представља 
оригиналан допринос развоју агроекономске мисли, не само у Србији, већ и 
шире. Имајући у виду све наведене аспекте, сматрам да овај рад испуњава научне 
захтеве, како по садржају тако и по форми, те позитивно оцењујем рад у целини. 
На основу позитивне оцене предлажем да овај рад буде штампан у форми моно-
графије. 

У Београду, 26.06.2009. године  Проф. др Зорица Васиљевић
     Пољопривредни факултет у Земуну-
     Универзитетa у Београду
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Рецензија монографије: „60 година Института за економику 
пољопривреде“

Група аутора – сарадника Института за економику пољопривреде 
Београд

Са задовољством сам прихватио иницијативу колеге Цвијановића, директора 
Института за економику пољопривреде Београд, да рецензирам монографију 
„60 година Института за економику пољопривреде Београд“. Тим пре што 
сам дугогодишњи сарадник Института, а својевремено сам као директор био 
ангажован на изради монографије поводом 50 година Института. Монографија 
поводом 60 година рада ИЕП-а (1949-2009) има осам логичких, тематских целина 
(поглавља) у којима је садржана генеза развоја Института, његова организација, 
структура Запослених, менаџмент итд. У монографији су посебно обрађени 
проблеми на којима се Институт ангажовао у протеклих 60 година, а то су: 

1) преглед најважнијих пројеката који су рађени у Институту – око 650;
2) организација међународних научних скупова;
3) издавачка делатност;
4) међународна сарадња.
Управо рад на пројектима, организација научних скупова, издавачка делатност 

и међународна сарадња, представљају есенцију рада Института у протеклом 
периоду. Институт је пионир у наведеним активностима  у Републици Србији, 
а и шире, у бившој Југославији. Препознатљив је у агроекономској струци и 
науци и у земљама Југоисточне Европе. Истраживани су разни аспекти развоја 
пољопривреде и села (грански, биљна и сточарска производња и прехрамбена 
индустрија; секторски, приватни, задружни и државни сектор). Извођена су 
и истраживања на локалном, регионалном, покрајинском, републичком и 
федералном нивоу. Рађени су пројекти у сарадњи са Светском банком, ФАО-
ом, ОЕЦД-ом и другим међународним институцијама из области инвестиција, 
аграрне политике, методологије истраживања итд.

Сам концепт и садржај монографије са већим бројем ауторских прилога, као 
и разноврсна проблематика којом се Институт бавио у протеклих 60 година, 
даје јој посебан квалитет. За данашње и будуће посленике агроекономске мисли, 
који се баве проблемима аграрног и руралног развоја, монографија представља 
незаобилазно штиво богато информацијама, идејама, подацима и литералним 
изворима. 

Управо из тога проистиче њен оригиналан допринос  развоју агроекономске 
мисли, не само у Србији, већ и шире. Због тога је препоручујем за штампање, како 
би стваралачка енергија сарадника Института – садржана у овој публикацији – у 
протеклих 60 година, била још доступнија широј научној и стручној јавности. 

У Новом Саду, 26.06.2009. године   Др Данило Томић
       научни саветник




