
БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

Др Милан Коцић рођен је 16.06.1968. године у Крагујевцу. Основну школу, као и прве две 

године Гимназије и друге две Економске, завршио је у Крагујевцу. Економски факултет 

Универзитета у Крагујевцу, смер Финансије и рачуноводство, уписао је школске 1988/89. 

године. Дипломирао је 26.11.1992. године са просечном оценом 9,12. 

Постдипломске студије на Економском факултету у Крагујевцу, смер Управљање 

предузећем принципи и пракса, одсек Маркетинг, уписао је школске 1992/93. године и 

исте завршио у предвиђеном року са просечном оценом 10. Магистарски рад под 

насловом  Идентитет и имиџ предузећа одбранио је 11. 06. 1999. године. У звање 

асистента приправника на Економском факултету у Крагујевцу, на предмету Маркетинг 

изабран је 1995., а у звање асистента 1999. године.  

Докторску дисертацију под насловом Стратегијска позиција директног маркетинга у 

интегралном комуницирању одбранио је 09.12.2006. године. Изабран је у звање доцента на 

предмету Маркетинг у јуну 2007. године.  

Поред наставе на предмету Маркетинг, одлуком Наставно-научног већа ангажован је за 

извођење наставе на предметима Тржишно коминицирање и Директни маркетинг на 

основним студијама, Маркетинг менаџмент на мастер студијама и Стратегијски 

маркетинг на докторским студијама.  

Члан је Српског удружења за маркетинг и тима за промоцију Економског факултета 

Универзитета у Крагујевцу. Члан је комисије за основне и мастер студије.  

Учествовао је на различитим пројектима, од којих су најзначајнији Пројекат економских 

реформи у здравству, под покровитељством америчке невладине организације USAID, и 

пројекат преквалификације у организацији невладине организације EURECNA. У периоду 

2001-2005. године учествовао је као истраживач на пројекту основних истраживања Развој 

корпоративног управљања у економијама у транзицији (бр.1476), које је финансирало 

Министарство науке и животне средине Владе Републике Србије, чији је носилац био 

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, а руководилац пројекта проф. др Верица 

Бабић. Тренутно је ангажован на пројекту Преклиничка испитивања биоактивних 

супстанци (бр.41010), чији је носилац Природно-математички факултет у Крагујевцу. 

Служи се енглеским и немачким језиком. Ожењен је и има једно дете. 

 


