
 

 

Радна биографија 

Проф. др Владимир Мићић, ванредни професор Економског факултета 

Универзитета у Крагујевцу 

Рођен 1977. године у Ужицу. Основну школу и Гимназију завршио у Ивањици са одличним 

успехом. Ожењен, отац двоје деце. Запослен на Економском факултету Универзитета у 

Крагујевцу од 2002. године. 

Дипломирао 2002. године на тему „Just in time као савремени концепт управљања производњом 

и залихама“, на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу. Магистарску тезу одбранио 

2008. године, на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, под насловом 

„Прилагођавање развоја индустрије и индустријске политике Србије индустријској политици 

Европске уније“. Докторску дисертацију одбранио 2011. године, на Економском факултету 

Универзитета у Крагујевцу, под насловом „Конкурентност индустрије Србије као 

претпоставка њеног ефикасног развоја“.  

У звање асистента-приправника изабран је 2002. године, а асистента, 2008. године. У доцента на 

предмету Економика индустрије биран је 2011. године, у ванредног професора на предмету 

Економика индустрије изабран је 2016. године. Наставу држи и из предмета Привредни развој, 

а држао је и из наставног предмета Индустријски и аграрни менаџмент. Осим у Крагујевцу 

учествовао је у извођењу наставе на одељењима Факултета у Новoм Пазару и Врњачкој Бањи. 

Поред редовних, ангажован је и на мастер студијама, на предмету Економија раста и развојa, 

као и на докторским студијама, на предмету Теорија и анализа привредног развоја. 

Детаљније изучава питања везана за развој индустрије, индустријске политике, привредног 

развоја и конкурентности. Коаутор је књиге Економика индустрије. Аутор и коаутор је више од 

70 научних и стручних радова из ових области. Резултате свог досадашњег научно-

истраживачког рада саопштавао је на научним скуповима и објављивао у часописима у земљи и 

иностранству. 

Биo је ментор или члан комисије за одбрану више од 80 дипломских и завршних радова на 

основним студијама, као и 40 мастер радова. Био је члан комисије за одбрану двe докторске 

дисертације и члан комисије за одбрану двe магистарске тезе. 

Као истраживач учествовао је на пројекту „Стварање и одржавање подстицајног радног 

окружења у високом образовању“ 2013-2014. године, Истраживачког института 

Интернационала образовања из Брисела. Учествовао је на TEMPUS пројекту „Rationalization of 

the postgraduate studies in Business Management and Economics in Serbia“, ЈЕП ЦД 41146-2006 

године. 

Председник је Комисије за основне и мастер академске студије и руководилац студијског 

програма Економија. Председник је Синдикалне организације Економског факултета 

Универзитета у Крагујевцу. Члан је Научног друштва економиста Србије. Члан је Друштва 

економиста Крагујевца. Члан је Радне групе Националног конвента о Европској унији за 

Поглавље 20 предузетништво и индустријска политика. 


