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Име и презиме: Др Предраг Вуковић, спец.  

Датум рођења: 17.08.1971. године. 

Титуле: Доктор економских наука.  

Научно звање: истраживач-сарадник.  

Функција у Институту: истраживач сарадник. 

E-mail: predrag_v@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 на Економском факултету, Универзитета у Београду 2003 
године. На истом факултету завршио је постдипломске специјалистичке студије 
2006 године и магистарске студије, смер менаџмент у туризму 2008 године. 
Магистарски рад са темом „Оцена конкурентности туристичких десинација на 
примеру Новог Сада“ одбранио је 2010 године на Економском факултету, 
Универзитета у Београду и стекао звање Магистра економских наука.  

Докторску дисертацију „Управљачки модел за повећање конкурентности 
руралних туристичких дестинација у Србији“ одбранио је 2016 године на 
Економском факултету, Универзитета у Крагујевцу и стекао звање Доктора 
економских наука.  

 
Професионално искуство: 

Запослен је у Институту за економку пољопривреде у Београду од 2004  
године. Од доласка у Институт за економику пољопривреде био је  активно 
ангажован у раду као члан истраживачког тима на следећим пројектима:     

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

- У програмском периоду 2006 – 2010 годинe 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 2011 – 2016 године на пројекту интегралних 
интердисциплинарних истраживања бр. III - 46006 „Одржива 
пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких 
циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона“, Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  
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- У периоду 2009 – 2013 године на међународном пројекту 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“ вршио је функцију координатора 
пројекта.  Пројекат је реализован у оквиру програма сарадње осам 
земаља Југо-источне Европе (Италија, Грчка, Мађарска, Румунија, 
Молдавија, Украјина, Хрватска и Србија).  

Такође, био је ангажован и на бројним другим пројектима Института за 
економику пољопривреде, као и изради већег броја стратегија развоја локалнх 
заједница у својству члана истраживачких тимова. 
 

2. 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 преко 120 библографских јединица.  

3. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:  

Члан је Европскe асоцијацијe аграрних економиста (European Association of 
Agricultural Economists), Друштва аграрних економиста Балкана (Д.А.Е. Б.). 

       5. Остало: 

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

Сарађује са већим бројем научно-истраживачких и образовних институција у 
земљи и иностранству. 


