
 
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. 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 седам дипломских-мастер радова, четири магистарске тезе и две 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 шест докторских 
дисертација у Републици Србији. Био је члан Комисије за оцену 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 шеснаест година 
руководио је на седам домаћих и два међународна пројекта. Учествовао је у реализацији једног 
међународног пројекта са привредом (PSOM07) финансираног од стране Владе Краљевине 
Холандије. До сада је објавио 199 научних радова у домаћим и међународним часописима. Четири су 
поглавља из категорије М14; по један рад из категорије М21а и М22 и три 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 48 цитата, h-index = 4; Без 
самоцитата је 48, h-index=4; Без самоцитата свих аутора 41, h index = 4 и без цитата у књигама 45 
цитата, h-index = 3. 
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,  
http://5bsvp.ubt.edu.al); Члан научног одбора VI Балканског симпозијума поврће и кромпир 
(http://www.6bsvp.org/committees__3.htm, ISHS, Загреб, Хрватска 2014); Члан научног одбора VII 
South-East European Symposium Vegetables & Potatoes (http://vp2017.um.si/?page_id=87, ISHS, 
Марибор, Словенија 2017); 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 научно-
стручног 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. 
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