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1. Образовање:
Основну школу и Гимназију завршила је у Власотинцу. Дипломирала је на
Пољопривредном факултету у Земуну Универзитетa у Београду 2000. године на Одсеку
за мелиорације земљишта.
2007. године стекла је титулу магистра биотехнике на Одсеку за мелиорације земљишта
(група за Наводњавање) на Пољопривредном факултету у Земуну, Универзитета у
Београду одбранивши магистарску тезу под називом: „Оптимални режим наводњавања
алувијалног земљишта капањем под малином у Ариљском малиногорју“.
2012. године стекла је титулу доктора пољопривредних наука на Пољопривредном
факултету Универзитета у Новом Саду одбранивши докторску дисертацију под
називом: „Економска ефикасност инвестиција у различитим условима производње
малине“.
2. Професионално искуство:
У периоду од 2000-2004. године била је ангажована, у својству стручног сарадника, на
Пољопривредном факултету у Земуну, радећи на следећим пројектима Министартсва
науке и заштите животне средине Републике Србије као члан истраживачког тима:
1. БТР. 5.01.0547.А ''Оптимизација режима наводњавања земљишта под засадима
малине у различитим геоморфо-педо-микроклиматским условима Ариљско-пожешког
малиногорја'', и 2. EE719-1041Б: ''Пројектовање, изградња и испитивање демосистема 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.
Тренутно је ангажована на пројекту:
Пројекат бр. 46006: ''Одржива поЉопривреда и рурални развој у функцији остваривања
стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона", за програмски
период 2011-2016. год. као члан истраживачког тима. Пројекат финансира
Министарство просвете и науке Републике Србије, и на неколико тржишних пројеката.

3. Научна и стручна делатност:
Као аутор/коаутор, објавила је преко 80 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.EN.A.).
5. Остало:
Диплома о завршеном међународном курсу из органске пољопривреде (Internationa l
Course in Organic Farming), ''TEMPUS’’- Joint European Project CDJEP-18069-2003
(RAHES) and University of Belgrade, Faculty of Agriculture.
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.EN.A).
Диплома о завршеном курсу: ''Water quality control. From concept to action''. Second
French-Serbian summer school. Vrnjacka Banja, Serbia. Organized by the French Academz
of Sciences, Vinča Institute of Nuclear Sciences and UNESCO Chaire SIMEV, Universite
Montpellier 2.
Говори енглески језик и познаје рад на рачунару. Сарађује са многим научноистраживачким и образовним институцијама у земљи и у иностранству.
Члан је Управног одбора и Научног већа Института за економику пољопривреде.
Удата је и мајка двоје деце.

