Др Жарко М. Илин рођен је 19.02.1959. године у Кули, општина Кула, АП
Војводина, Република Србија. Основну школу завршио је у месту рођења, а средњу
пољопривредну школу, општи смер у Сомбору. На Одсек за ратарство и
повртарство Пољопривредног факултета у Новом Саду уписао се школске 1978/79.
године, а дипломирао на истом Факултету 07.12.1982. године. Магистарску тезу под
називом "Утицај азота на принос и квалитет семена црног лука" успешно је
одбранио 22.11.1990. године. Докторску дисертацију под насловом "Утицај ђубрења
и наводњавања на принос и квалитет кромпира" одбранио је 04.02.1994. године.
Исте године изабран је за доцента, 1999. године изабран је за ванредног професора.
У звање и на радно место редовног професора изабран је 15.11.2004. године. По
националности је Србин, ожењен је, има двоје деце и стално је настањен у Новом Саду.
Тренутни статус/менторство:
Редовни професор за ужу научну област повртарство на Департману за ратарство и повртарство при
Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду. На основним академским студијама држи
предмет „Повртарство“ на студијским програмима Ратарство и повртарство и Хортикултура. Предмет
„Органска производња поврћа“ држи на студијском програму Органска пољопривреда. Предмет
„Производња поврћа у заштићеном простору“ држи на студијским програмима Ратарство и повртарство и
Хортикултура, а предмет „Ратарство и повртарство - део повртарство“ држи на шест студиских програма.
Кандидат држи наставу на мастер и докторским студијама. Укупна оптерећеност на свим студијским
програмима и нивоима студија износи 2,95 норме часова. Ментор је већег броја дипломских радова,
завршних радова и осам дипломских-мастер радова, четири магистарске тезе и три докторске дисертације.
Био је члан комисије за одбрану већег броја дипломских радова, завршних радова и дипломских мастер
радова (26), једног специјалистичког рада, осам магистарских теза и седам докторских дисертација у
Републици Србији. Био је члан Комисије за оцену и одбрану једне докторске дисертације на
Биотехничком факултету Универзитета у Љубљани.
Учешће у научноистраживачком раду и руковођење пројектима:
Унаучноистраживачком раду учествовао је у великом броју пројеката и бави се биологијом, физиологијом,
агроекологијом, минералном исхраном, органским ђубривима, потребама биљака у води на отвореном
пољу и у заштићеном простору, начином производње и квалитетом семена, расада и квалитетом поврћа и
кромпира за свежу потрошњу и потребе прерађивачке индустрије. У последњих седамнаест година
руководио је на седам домаћих и три међународна пројекта. Учествовао је у реализацији једног
међународног пројекта са привредом (PSOM07) финансираног од стране Владе Краљевине
Холандије. До сада је објавио 210 научних радова у домаћим и међународним часописима. Шест су
поглавља из категорије М14; један рад из категорије М21а; три рада из категорије М22 и два рада из
категорије М23. Више радова из категорије М30; две монографије из категорије М41, већи број радова из
категорије М50 и М60; три техничка решења (једно М83 и два из категорије М84 верификована на МНО)
и коаутор је два патента (2 сорте зачинске паприке регистроване на националном нивоу).
Уџбеници и књиге: Коаутор је пет књига.
Цитираност у бази података SCOPUS (aутор ID: 36461053000): Укупно 58 цитата, h-index = 4.
Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и научним одборима:
Председник Војвођанског друштва повртара (ВДП), Нови Сад; Председник Комисије за оцену квалитета
поврћа на Међународном јесењем сајму у Новом Саду; Потпредседник Комисије за признавање нових
сорти кромпира у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије;
Члан научног одбора „V Балканског симпозијума поврће и кромпир“ (ISHS, Тирана, Албанија 2011); Члан
научног одбора VI Балканског симпозијума поврће и кромпир (ISHS, Загреб, Хрватска 2014); Члан
научног одбора VII South-East European Symposium Vegetables & Potatoes ( ISHS, Марибор, Словенија
2017; Члан научног одбора VIII South-East European Symposium Vegetables & Potatoes (ISHS, Охрид,
Северна Македонија 2020); Члан је International Society for Horticultural Science (ISHS) user number: 89402;
Секретар Катедре за ратарство и повртарство при Институту за ратарство и повртарство Пољопривредног
факултета у Новом Саду био је у периоду 1992-1995. године; Члан Савета Пољопривредног факултета у
Новом Саду у два наврата; Члан Управног одбора Универзитетских наставника и научника Војбодине,
2007-2011. године; Директор Департмана за ратарство и повртарство при Пољопривредном факултету
Универзитета у Новом Саду био је у периоду од 1.3.2007-30.9.2009. године. Главни уредник научностручног часописа „Савремени повртар“, чији је оснивач Војвођанско друштво повртара, а издавач
Пољопривредни факултет, Нови Сад је од 2002. године до данас. Члан је академијског Одбора за село при
Српској академији наука и уметности.

Dr Žarko Ilin was born in Kula, Vojvodina, Serbia on 19 February 1959. He finished
primary school in his hometown, and agricultural secondary school in Sombor. He
enrolled in Field and Vegetable Crops Programme at the Faculty of Agriculture in Novi
Sad in the academic year 1978/79, and graduated from the same Faculty on 7 December
1982. He successfully defended his master’s thesis titled "The effect of nitrogen on the
yield and quality of onion seed" on 22 November 1990, and his doctoral dissertation titled
"The effect of fertilizers and irrigation on the yield and quality of potato" on 4 February
1994. In the same year he was elected assistant professor, and in 1999, he was elected
associate professor. He was elected for the title and position of full professor on
November 15, 2004. He is a Serb, married with two children, and lives in Novi Sad.
Current status/mentoring:
He is a full professor at the University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, for the research area of vegetable
crops. He teaches “Vegetable crops” and “Indoor vegetable production” classes to undergraduate students of Field
and Vegetable Crops Programme and Horticulture Programme. He teaches “Organic vegetable production” class
to Organic Agriculture Programme students, and „Field and vegetable crops – part Vegetables“ to the students of
six different study programmes. He also lectures master and doctoral students. His total number of teaching hours
on all study programmes is almost triple the norm, or 2.95 to be precise. He was a mentor for a large number of
graduation and final papers, eight graduation-master’s papers, four master’s theses and three doctoral
dissertations. He was also a member of the committee for the defence of many graduation and final papers,
graduation-master’s papers (28), one specialization paper, eigxt master’s theses and seven doctoral dissertations in
the Republic of Serbia. He served as a member of the committee for the defence of one doctoral dissertation at the
University of Ljubljana, Faculty of Biotechnology.
Participation in research and project management:
Prof. Ilin participated in a large number of projects in the following research areas: biology, physiology,
agroecology, mineral nutrition, organic fertilizers, plant water requirements in the open field and protected indoor
areas, production modes, and the quality seed, seedlings, vegetables and potatoes for fresh consumption and for
the processing industry. During the last 17 years he was the lead manager on seven national and three
international projects. He also participated in one international project (PSOM07) financed by the Government
of the Kingdom of the Netherlands. He published 210 research papers in national and international journals,
six chapters in international books (М14), one paper in high-impact factor international journals (М21a), three
paper in top international journal (М22), and two papers in quality international journals (М23). He also
published many conference papers (М30), two books (М41), many papers in national journals (М50) and
conferences (М60), three technical solutions (one М83 and two М84 verified by the National Scientific Board),
and he also co-authored two patents (2 cultivars of spicy pepper registered at the national level).
Textbooks and monographs: He co-authored five books.
Citations in SCOPUS database (author ID: 36461053000): Total of 66 citations, h-index = 4.
Memberships in scientific and professional associations, committees and scientific boards:
He is the president of the Vojvodina Association of Vegetable Growers (VDP) in Novi Sad, president of the
Committee for the Vegetable Quality Assessment at the International Fall Fair in Novi Sad, vice-president of the
Committee for the Release of New Potato Cultivars of the Serbian Ministry of Agriculture, Forestry and Water
Management. He served as a member of the Scientific Board of the 5th Balkan Symposium on Vegetables and
Potatoes (ISHS, Tirana, Albania, 2011), a member of the Scientific Board of the 6th Balkan Symposium on
Vegetables and Potatoes (ISHS, Zagreb, Croatia, 2014), a member of the Scientific Board of the 7th South-East
European Symposium on Vegetables and Potatoes (ISHS, Maribor, Slovenia, 2017), and member of the
Scientific Board of the 8th South-East European Symposium on Vegetables and Potatoes (ISHS, Ohrid,
Northern Macedonia, 2020). He is a member of the International Society for Horticultural Science (ISHS), user
number: 89402. He was a secretary of the Department for Field and Vegetable Crops of the Institute of Field and
Vegetable Crops of the Faculty of Agriculture in Novi Sad (1992-1995), member of the Council of the Faculty of
Agriculture in Novi Sad in two terms; member of the Board of Directors of the Association of the University
Teachers and Scientists of Vojvodina (2007-2011), director of the Department for Field and Vegetable Crops of
the Faculty of Agriculture in Novi Sad (1 March 2007-30 September 2009). He is the editor-in-chief of the
scientific-technical journal „Savremeni povrtar (Contemporary Vegetable Grower)“ established by the Vojvodina
Association of Vegetable Growers and published by the Faculty of Agriculture in Novi Sad since 2002. He is also
a member of the Board for the Village of the Serbian Academy of Arts and Sciences.

