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Рођен је 03.06.1984. године у Краљеву. Основну и средњу Туристичку школу завршио је у 

Врњачкој Бањи, са одличним успехом. Економски факултет Универзитета у Крагујевцу 

уписао је школске 2003/04. године, а дипломирао 07.09.2007. године са просечном оценом 

9,03. Више пута је награђиван од стране Факултета за успех у студирању. 

Школске 2008/09. године уписао је докторске академске студије на Економском 

факултету Универзитета у Крагујевцу, на студијском програму Економија, модул 

Макроекономија. Све испите предвиђене наставним планом и програмом је положио у 

предвиђеном року, са просечном оценом 10,00. Докторску дисертацију под насловом 

„Теоријско-емпиријска евалуација нове неокласичне синтезе“ одбранио је 21.09.2017. 

године. 

У звање сарадника у настави на наставним предметима Економске доктрине и 

Макроекономска анализа је изабран 2010. године, а у звање асистента 2012. године. Изводио 

је вежбе и на наставном предмету Савремене економске теорије на основним академским 

студијама. Такође, од школске 2012/13. године ангажован је као асистент на наставном 

предмету Контроверзе у макроекономији, на мастер академским студијама. За доцента на 

наставним предметима Економске доктрине и Макроекономска анализа изабран је фебруара 

2018. године. 

Члан је Савета Економског факултета од 2012. године. Током више година био је члан 

Комисија за спровођење конкурса за упис на основне и мастер академске студије Економског 

факултета Универзитета у Крагујевцу. Учествовао је на пројекту Економског факултета 

Универзитета у Крагујевцу, под називом „Институционалне претпоставке процеса 

транзиције у функцији раста и развоја“ (2007-2012), у периоду 2010-2012. године. Тренутно 

је ангажован као истраживач на пројекту Економског факултета Универзитета у Крагујевцу 

„Од кризе до економског развоја: савремени изазови у економији и менаџменту“ (2012-2017). 

Такође, члан је организационог одбора научног скупа „Институционалне промене као 

детерминанта привредног развоја Србије“ који се организује на Економском факултету 

Универзитета у Крагујевцу, као и члан Друштва економиста Крагујевца. 

У периоду од 06. до 11. новембра 2011. године похађао је семинар Kyiv International School 

of Analytics на Националној академији за менаџмент у Кијеву (Украјина). Том приликом је 

учествовао на IV Међународној конференцији под називом Innovative Development Forecast 

for National Economies, 2011-2021, са коауторским радом који је освојио прву награду. 

Такође, у циљу унапређења научно-истраживачког рада, 2012. године је похађао курс 

„Унапређење научно-истраживачких вештина“ у оквиру Центра за целоживотно учење 

Економског факултета Универзитета у Крагујевцу.  

Области научно-стручног интересовања и истраживања Владимира Михајловића односе 

се на економску теорију и политику, проблеме у домену изградње и примене 

макроекономских модела, као и контроверзе у развоју макроекономских теорија. Објавио је 

већи број ауторских и коауторских радова из ових области. Говори енглески и француски а у 

научно-истраживачком раду, поред програма MS Office пакета, користи статистичке 

софтвере SPSS, Minitab i EViews. 

 


