
Име и презиме: Весна Поповић 

Датум рођења: 11. 07. 1967. 

Титула: Доктор економских наука 

Научно звање: Научни саветник 

Функција у Институту: Председник Научног већа 

E-mail: vesna_p@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, група за 

Маркетинг, одсек 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, у звању истраживач приправник, а од 25. 

децембра 1998. године, у звању истраживач - сарадник. Научно звање научни сарадник 

стекла је 28. 01. 2004. године, виши научни сарадник 04. 03. 2009. године, а научни 

саветник 16. 07. 2014. године. 

 

3. Научна и стручна делатност: 

 

У програмском периоду 2011-2014. године, ангажована је на пројекту интегралних и 

интердисциплинарних истраживања, бр. 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, у својству руководиоца потпројекта В. "Одржива пољопривреда и рурални 

развој у Карпатској области". 

Уже научноистраживачке специјалности: 

 теорија и политика аграрне подршке и одрживог руралног развоја, 

 анализа тржишта пољопривредних производа и преговори у Светској 

трговинској организацији у сектору пољопривреде, 

 одрживо коришћење природних ресурса у пољопривреди, 

 планирање развоја и уређења руралних и периурбаних подручја. 

 



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. 


