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 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, 
априла 2010. године одбранио је мастер рад под називом  Методологија израде 
стратегије развоја пољопривреде. 

Школске 2010/2011. године уписао је докторске студије на Пољопривредном 
факултету у Новом Саду на студијском програму Агроекономија. 

 
 2. Професионално искуство: 

Још као студент, 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. У периоду 2006-2010. година био је члан  
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.  

Члан је истраживачког тима на пројекту основних истраживања бр. 46006 
„ Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања 
стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона“ , 
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Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије, у програмском 
периоду 2011-2014. 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 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. 

 
 


