
1 

Кратка биографија 
 

 
 

Проф.др Радмила Грозданић, Редовни професор Универзитета, дипл.ек, Београд, 

Тадеуша Кошћушка 86, Моб. +381 63330964, Email: sme_rada@hotmail.com 

 

Радмила Грозданић је дипломирала, магистрирала и докторирала (докторат је 

припремила у САД-у) на Економском факултету Универзитета у Загребу, са 27 година. 

Радила је као ванредни, па редовни професор државних Универзитета у: Новом Саду-

Факултет Техничких наука Зрењанин и Универзитета у Крагујевцу - Факултет Техничких 

наука Чачак, 20 година, где је била и шеф катедре за предузетнички инжењеринг. Сада је 

запослена као редовни професор на Факултету за пословну економију и предузетништво у 

Београду. 

Завршила је следеће специјализације: Институт политичких наука/Министарство ек.односа са 

иностранством Холандије, Хаг: Пројектовање и Структурни фондови EU; WIFI Институт 

Аустрија: Савремене пословне вештине - овлашћени је инструктор за Југоисточну Европу; 

Менаџмент квалитетом, оцењивач квалитета међународне серије стандарда ISO 9000-2000; 

Casa di risparimo di Venezia - Иновације и интернационализација МСП. 

Одлично говори енглески, италијански, а служи се руским и немачким језиком.  

Има богато радно искуство у привреди у земљи и иностранству. Радила је као: 

 Директор маркетинга у предузећу „UNION“, /1972-1974/, Директор Маркетинга, Рад, 

грађевинско предузеће/1985-1991/;  

 Генерални менаџер представништва грађевинара Русија, Узбекистан /1992-1993/;  

 Генерални директор Института за предузетништво, Београд /1994-1999/;   

 Стечајни управник Робних кућа Београд /2003/;  

 Извршни директор сектора за МСП, /2003-2006/, Саветник Председника Привредне 

коморе Србије за локални развој /2007-2008/; 

 Члан Управног одбора Републичког гарантног фонда /2003-2005/; 

 Члан Привредног савета општине Чачак /2006-2008/ и Председник Савета кластера 

туризма општине;  

 Секретар радних тела за економски систем, односе и финансије, Стална конференција 

градова /1977-1985/; 

 Генерални секретар Југословенске конференције за социјалну политику /1980-1985/;  

 Члан Председништва Научног друштва економиста Србије /1998-2000/;  

 Члан Републичког Савета за квалитет /1997-1998/;  

 Рецензент Министарства просвете, Акредитације наставних програма и високошколских 

установа од 2012.;   

 Члан је Скупштине Српских железница од 2014.; 

 Члан је управног одбора Opportunity банке, Нови Сад од 2008;   

 Члан је Председништва савеза економиста Београда од 2010.  

Редовни је члан две академије наука: Њујоршке академије и Краљевске академије наука 

Србије, као и наставничких тимова: Института за предузетништво у Лондону /IRISEED, 

Лондон/, Економских факултета у Нигерији (декан за науку), Индији и Португалу, WCU 
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International Academic Council (IAC) /http://www.westcoastuniversity. edu.pa/wcu_acouncil.html, 

ICEA, International Community Education Association www.pebblehills.edu, Универзитетске 

мреже истраживача предузетништва земаља у транзицији /EREVET, Будимпешта/, 

Национални Потпредседнк Европског савета за предузетништво од 2006. /ECSB – European 

Council for Small Business and Entrepreneurship /ECSB/Country Vice-President, 

http://www.ecsb.org/eng/about ecsb/country_vice_presidents/.  

У богатом научно истраживачком раду написала је и објавила бројне радове и књиге, њих: 

971 из области економије, регионалног и технолошког развоја, иновација, предузетништва, 

управљања пројектима, конкурентности МСП (1.104 академских бодова). Радови су 

објављени у врхунским међународним и домаћим научним публикацијама. Утицај њеног 

научног доприноса види се и кроз велику цитираност научних радова, преко 250 цитата 

(без аутоцитата). Рецензент је међународних књига и публикација, научих радова за 

бројне научне часописе и конференције, рецезнтирала преко 250 радова, а заменик је 

главног уредника у научним часописима: International Review i Woman entrepreneurship.  

Водила је међународне стратегије, студије и документа развоја: била члан пројектиног 

тима у 80  научних/ стручних пројеката и 7 пројеката Министарства просвете:  (OI 179015; 

II 47009; Пројекат: “Студија изводљивости за оснивање научно-технолошких паркова у 

Србији” 2004-2005, Дефинисање методологије оснивања технолошког инкубатора Чачак , 

Развој система награда и подстицаја за иновације у МСП, као рецензент 3 године; Развој 

иноватине инфраструктуре пословно технолошког инкубатора техничких факултета 

Београд, Изазови и перспективе структурних промена у Србији. 85 пројекта из 

међународних и фондова EU у којима је била лидер у пројекту или експерт са: UNDP, EU 

покрет у Србији, Care International. Progres, RSEDP II,  Fridrich Ebert Fondacija, Adenauer 

Фондација, UNICEF, OSCE и др. 

http://www.pebblehills.edu/
http://www.ecsb.org/eng/about%20ecsb/country_vice_presidents/

