
 
Др Драгана С. Латковић, редовни професор, 
рођена  20.01.1967. године у Вођеница, Бос. Петровац. 

 

Образовање 
 Dipl. Inž.-1990- Fakultet poljoprivrednih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu  

 Магистар-2002-Пољопривредни факултет у Новом Саду, смер гајење њивских 

биљака  

 Доктор наука-2010-Пољопривредни факултет у Новом Саду 

 

 

Кретање у професионалном раду  
 Fakultet poljoprivrednih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, 1991., asistent pripravnik 

 Институт за ратарство и повртарство Пољопривредног факултета Нови Сад, 

1992/96., стручни сарадник 

 Пољопривредни факултет у Новом Саду,1996/02., асистент приправник 

 Пољопривредни факултет у Новом Саду, 2002/10., асистент 

 Пољопривредни факултет у Новом Саду, 2010/15., доцент 

 Пољопривредни факултет у Новом Саду, 2015., ванредни професор за ужу 

научну област Ратарство и повртарство  

 Пољопривредни факултет у Новом Саду, 2021., редовни професор за ужу научну 

област Ратарство и повртарство  

 

 

Боравци у иностранству/специјализације 

 Обавила је већи број студијских боравака у Немачкој, Румунији, Италији, 

Хрватској, Мађарској, Русији, Швајцарској, Пољској и учествовала на бројним 

националним и међународним скуповима као и радним састанцима у оквиру 

међународних пројеката у Европи  

 

Публикације  
 Објавила је преко 244 референци (национални и међународни часописи као и 

национални и међународни скупови). 19 радова је објавила у референтним 

часописима са импакт фактором. Коаутор је две националне монографије, два 

уџбеника и три приручника. 

 

Пројекти 
 Др Драгана Латковић је учествовала на укупно 15 пројеката и то: 6 научних 

пројеката финансираних од стране Министарства за науку, технологију и развој 

РС; 1 научни пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде РС;  5 

пројеката финансираних од стране Покрајинског секретаријата за науку, 

технологију и развој (на једном је била и руководилац); 1 пројекат научно 

технолошке сарадње који је био финансиран од стране Покрајинског 



секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (руководилац 

испред Пољопривредног факултета); 1 међународни научни пројекат 

финансиран од швајцарске националне  научне фондације и агенције за сарадњу 

и развој, и руководилац једног ИПА пројекта који је финансиран од стране ЕУ. 

 

Академске активности 
 Настава из НО Ратарство и повртарство на основним, мастер и докторским 

студијама  

 Ментор 1 докторске дисертације, 5 мастер радова и 13 дипломских радова. 

Учесник је у већем броју комисија на свим нивоима студија 

 

Чланство у удружењима 
 Друштво за физиологију биљака Србије 

 Друштво за проучавање земљиште Србије 

 ESA-European society for agronomy 

 

Остале активности 
 На четири међународна скупа имала је предавања по позиву  

 Организовала осам научно стручних скупова 

 Директор Департмана за ратарство и повртарство Пољопривредног факултета од 

2012. до 2021.године  

 Члан Управног одбора Института за земљиште Београд 

 Говори, чита и пише енглески 

 Мајка једног детета 

 

 

 


