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Име и презиме: Др Предраг  M. Вуковић, спец. 

Датум рођења: 17.08.1971. године. 

Титуле: Доктор економских наука 

Научно звање:  Виши научни сарадник 

Функција у Институту: Виши научни сарадник,  

члан научног већа. 

E-mail: predrag_v@iep.bg.ac.rs 

1. Образовање: 

Дипломирао је на Економском факултету, Универзитета у Београду 2003 

године. Магистарску тезу одбранио је 2010 године на Економском факултету, 

Универзитета у Београду и стекао звање Магистар економских наука. 

Докторску дисертацију одбранио је 2016 године на Економском факултету, 

Универзитета у Крагујевцу и стекао звање Доктор економских наука.  

2. Професионално искуство: 

Запослен је у Институту за економку пољопривреде у Београду од 2004 

године. Био је активно ангажован као члан истраживачког тима на 

пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У периоду 

2009 – 2013 године вршио је функцију координатора међународног пројеката 

Делегације Европске Комисије у Републици Србији бр. 2009/223-255 – 

Transnational Integrated Management of Water Resources in Agriculture for the 

European Water Emergency Control – EU.WATER. Пројекат је реализован у 

оквиру програма сарадње осам земаља Југо-источне Европе (Италија, 

Мађарска, Грчка, Руминија, Украјина, Молдавија, Хрватска и Србија). 

Такође, био је ангажован и на бројним другим тржишним пројектима 

Института за економику пољопривреде, као и изради већег броја стратегија 

развоја градова, општина и локалнх заједница као члан и руководилац 

истраживачких тимова. 

3. Научна и стручна делатност:  

У докторској дисертацији, магистарској тези, специјалистичкој тези као и 

бројним радовима објављеним у домаћим и страним стручним 

часописима презентованим на научним скуповима од 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 више од 130 библографских јединица.  

4. Чланство у провесионалним организацијама: 

− Научно друштво аграрних економиста Балкана (НДАЕБ); 

− Друштво аграрних економиста Србије (ДАЕС); 

− European Rural Development Network (ERDN); 

− Research Network on Resources Economics and Bio-economy 

Association (RebResNet); 
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5. Остало 

Одлично говори енглески језик и релативно добро се служи рурским 

језиком. Сарађује са већим бројем научних и стучних организација и 

институција у земљи и иностранству. 


