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Рођен је 1979. године. Дипломирао је на Факултету политичких наука 

Универзитета у Београду 2004. године, на смеру међународни односи. На 

Факултету политичких наука је 2007. године завршио специјалистичке 

постдипломске студије на тему међународни односи и односи са САД, а 2012. и 

мастер студије на тему ЕУ интеграције, специјализација Енергетска заједница за 

Југоисточну Европу. 

Владимир Марковић поседује богато професионално међународно и национално 

радно искуство на пословима консултанта за развој, управљање пројектима и 

међународну сарадњу, а енергетика и рударство су фокус индустрије његове 

каријере. Поред академског образовања, Марковић се усавршавао на тему 

управљања пројектима у еминентним организацијама као што су European Public 

Affairs Institute Brussels, PricewaterhouseCoopers, London School of Public Relations, 

а поседује и специјализацију за Fidic. 

Владимир Марковић каријеру почиње 2005. године у Европској агенцији за 

реконструкцију, где је био задужен за управљање пројектима, а после две године 

био је консултант на пројекту ЕПС ТЕНТ у фирми „Doosan Power energy“. Од 2008. 

до 2010. године био је консултант за развој региона југоисточне Европе у немачкој 

компанији TMG, а од 2010. до 2011. консултант за управљање пројектима у 

„Beočin Business Park“ компаније „Lafarge“. У периоду од 2011. до 2013. године 

Марковић је радио као консултант за управљање пројектима у аустријској 

компанији „Asamer Holding“ за подручја Европске уније, Африке, Арабије, посебно 

северне Африке. Од 2013. до 2016. године радио је на управљању пројектима, 

инвестицијама    и    развоју    у    Рударском    басену    „Колубара“    у    оквиру 

„Електропривреде Србије“. 

 
Од 2016. до 2021. године Марковић је био директор Сектора за кључне 

инвестиционе пројекте и помоћник директора „Електропривреде Србије“ и био је 



на челу тима за управљање пројектима. Марковић је успешно реализовао 

неколико модернизација и ревитализација на термо и хидро постројењима, 

заслужан је за покретање изградње нових производних капацитета и изградње 

еколошких постројења којима се постиже испуњење еколошких ЕУ норми а уједно 

и продужава радни век производних постројења. Тим под његовим вођством 

покренуо је пројекте нових обновљивих извора енергије, заједничке пројекте са 

земљама у региону, а задужен је за ширење и пословни развој ЕПС у региону, као 

и будуће стратешке пројекте од значаја за ЕПС и националну енергетску 

безбедност. 

Од октобра 2021. године именован је за извршног директора ЕПС за развој 

стратешких пројеката. 

Говори енглески и шпански језик. 


