
СВЕТЛАНА ВЕЛИМИРОВИЋ

Европски универзитет обележава три деценије рада 
(Институт за интернационални менаџмент од 1. ја-
нуара 1984. године), поносан на резултате које је по-
стигао у образовању и научноистраживачком раду, 

и спреман за изазове новог доба у коме су знање и људски 
ресурси основна снага друштва и привреде. У саставу Уни-
верзитета, данас се налазе четири високошколске установе 
– први је основан Факултет за интернационални менаџмент 
1993. године и он је прерастао у Факултет за инжењерски 
интернационални менаџмент, затим Факултет за европски 
бизнис и маркетинг, Академија уметности и Фармацеутски 
факултет у Новом Саду. Ректор проф. др Милија Зечевић 
истиче да је највећи успех Европског универзитета у пре-
тходне три деценије – успех његових студената. 

„Факултет за инжењерски интернационални менаџмент 
акредитован је за основне, мастер и докторске студије и ње-
гово основно достигнуће је чињеница да је за протеклих 
30 година више од 1.000 студената стекло диплому и да су 
сви успели да нађу адекватно запослење не само у Србији, 
већ и у Европи и на другим континентима, све до Новог 
Зеланда. Имали смо – и имамо – значајан број студената 
из Републике Српске и Црне Горе. Наши дипломци раде у 
државним установама и предузећима, банкама, приватним 
фирмама - готово да нема делатности у којој нису успели 
да нађу одговарајући посао и постигну успех у каријери. 
Преко двеста студената је завршило постдипломске сту-
дије и стекло звање магистра наука, а око сто их је завр-

шило мастер студије. Више од тридесет студената је стекло 
звање доктора наука интернационалног менаџмента, док-
тора наука интернационалних релација и доктора наука 
интернационалног бизниса. Сви они раде на престижним 
институтима и факултетима, или су запослени у научним 
центрима универзитета ван Републике Србије.  

Други факултет нашег универзитета је Факултет за ев-
ропски бизнис и маркетинг, који је основан 2000. године. 
За протеклих 13 година, студије је завршило више од трис-
та студената, који су такође лако пронашли запослење. У 
питању је елитни факултет који уписује мали број студе-
ната - у прву годину уписује највише тридесет студената. 
Акредитован је за основне, мастер и докторске студије. Овај 
факултет има изванредну сарадњу са окружењем и привре-
дом, јер данас је маркетинг у функцији презентације сваког 
производа, фирме, банке, партије, чак и државе, а нарочи-
то је пристан у области туризма, хотелијерства, фармације, 
аутомобилске и прехрамбене индустрије. У оквиру овог 
факултета, посебна пажња посвећује се практичном раду 
студената, како би они, у складу са филозофијом марке-
тинга и бизниса, одмах по завршетку студија могли да се 
укључе у посао на тржишту. Факултет за европски бизнис 
и маркетинг има усаглашен програм са Регент колеџом 
из Лондона, универзитетима из Минхена, Париза, Беча 
и Мадрида. Област која се изучава је веома иновативна 
и креативна, а професори су млади и дају посебан допри-
нос афирмацији маркетинга. На докторске студије се упи-
сују само три студента годишње, јер желимо да задржимо 
висок ниво квалитета на докторским студијама које се не 
баве само филозофијом бизниса и маркетинга држава Ев-
ропске уније, већ у целини Европе и света. Јер, сматрамо 
да Европска унија не може да функционише без сарадње 
са државама целог света. У оквиру овог програма посебно 
бих истакао књигу „Глобални бизнис и менаџмент транс-
националних компанија“, коју је издао Европски универ-
зитет и која прати кретања светске привреде.“ 

Да ли се у Србији довољно вреднује допринос маркетинга 
развоју привреде?
 Филозофија бизниса, маркетинга и менаџмента није 

довољно схваћена ни прихваћена у Србији, јер друштвене 
науке и медији различито и донекле погрешно представљају 
те престижне филозофије које доприносе развоју привре-
де Европе и света. Овде се омаловажава вредносни систем 
истакнутих бизнисмена, који води хиљаде и чак десетине 
хиљада запослених. Мислим при том на  мултинационал-
не компаније које су све присутније у Европи, а међу њима 
бих истакао руске компаније које су прихватиле западну 
филозофију бизниса и менаџмента. У медијима су ти људи 
најчешће обележени као тајкуни, док они заправо развијају 
привреду и стварају нове вредности. Сваки човек који се 
створио пословну свест и амбијент за улагање страног ка-
питала је на тај начин деградиран, његови напори су успо-
рени. Надам се да ће Влада Србије учинити више да афир-
мише ресурсе Србије, а један од највећих и најбољих, поред 
природних, јесу људски ресурси, неопходни за развијање 
Србије и њено укључивање у европске и светске токове. Без 
правих кадрова нема развоја и такмичења са привредама 
осталих држава. Наш предлог је да се оформе тимови, који 
ће пратити државу и на тај начин остварити далеко боље 
резултате у привредној сарадњи са осталим државама. Ја 
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сам оптимиста и верујем да ће велики број младих људи 
који су стекли знања на нашим универзитетима, наћи своје 
место и афирмисати Србију и људске ресурсе. 

Воде се полемике око квалитета домаћег високог образо-
вања, подела на државне и приватне факултете, а притом 
се ретко чује глас професора и ректора наших универзите-
та. Ваш став о томе?  
 Образовање и наука су пресудан фактор развоја др-

жаве. Заслуге и резултати научника нису вредновани на 
прави начин, ректори универзитета су мало присутни у 
медијима и њихов утицај на друштвена кретања и при-
вреду Србије је веома мали. Иако су факултети по закону 
једнаки, државни су донекле фаворизовани, али и финан-
сијски зависни од државе, па самим тим не могу да дођу 
до пуног изражаја на међународној сцени. Изузетак је Бе-
оградски универзитет, који је понос Србије, али морам да 
истакнем да не постоји ниједан акредитовани универзитет, 
било приватни или државни, који није потребан овој држа-
ви. Свакако, најјачи и најбољи је Универзитет у Београду, 
са кога смо сви потекли - већина доктора наука који пре-
дају на приватним факултетима, завршили су на Београд-
ском универзитету факултет, магистратуру и докторат. Да 
није било Београдског универзитета, у Србији не би било 
ниједног другог универзитета, приватног или државног, 
он је и даље престижан у Европи и у свету, сви ми остали 
га пратимо и подржавамо на начин на који то можемо. Не 
бих правио поделе на приватне и државне факултете, већ 
бих вредновање засновао искључиво на резултатима које 
постижу. Приватни факултети нису конкуренција држав-
ним, већ помоћ. Ректорски савет универзитета јединстве-
но ради и у оквиру њега је посебан допринос дао проф. др 
Бранко Ковачевић, који је шест година председавао Саве-
ту, као и председник Националног савета, проф др Срђан 
Станковић. Сматрам да је нови министар својим предло-
зима и програма кренуо у пуну афирмацију образовања 
као најбоље инвестиције у будућност. 

Реците нам нешто и о осталим чланицама Европског уни-
верзитета и његовој сарадњи са домаћим и страним инсти-
туцијама и универзитетима.   
 Академија уметности је наш нов члан и у оквиру ње су 

акредитоване основне, мастер и докторске студије у обла-
стима музике, филмске режије, позоришне режије и фо-
тографије. Број студената је такође веома мали. Европски 
универзитет је подржао оснивача, проф. др Стојановића, 
да отвори Факултет фармације, који је наш члан и налази 
се у Новом Саду. Наш члан је и Институт за европске сту-
дије, који ради пројекте на нивоу Министарства науке. ЕУ 
је акредитован и за научноистраживачке пројекте и наши 
професори су активно укључени у макро, стратешке и ду-
горочне пројекте, као и у пројекте од интереса за иновације, 
привреду и технологију. Посебно добру сарадњу имамо са 
привредом и Привредном комором Београда. Коморе треба 
подржати јер оне повезују привреду, образовање и науку и 
доприносе стратешком развоју и планирању. Наш члан је 

и МБА универзитет, који постоји већ 
тридесет година -  од Менхетн инсти-
тута за менаџмент из Њујорка смо до-
били понуду да шаљемо не само наше 
студенте, већ и студенте осталих фа-
култета, на усавршавање, што је веома 
привилегована сарадња. Међу нашим 
најбитнијим чланицама и сарадни-
цима истакао бих и Лондонску ди-
пломатски академију, Албер-Швајцер 
универзитет из Женеве, Академију за 
менаџмент из Беча... Добијамо велики 
број понуда за сарадњу са многим ев-
ропским и светским универзитетима, 
чак и из Јужне Кореје. У оквиру дуго-
рочних циљева је и стално унапређење 
сарадње са факултетима из Црне Горе 
и околних земаља.   

Реците нам за крај: да ли програме 
Европског универзитета континуира-
но усклађујете са потребама домаће 
привреде и трендовима европских 
универзитета? 
 Увек смо студијским програмима 

пратили трендове у свету и захтеве до-
маће привреде, а наши професори су 
у складу са тим иновирали и писали 
нове уџбенике – поменуо бих недавно 
издате уџбенике проф. др Лепосаве Зе-
чевић „Интернационални маркетинг“, 
проф. др Олгице Зечевић Станојевић 
„Културна разноликост - европско 
културно окружење“, нове књиге из 
области менаџерског одлучивања и 
нових извора енергије проф. др Маје 
Ђуровић Петровић. Готово сви профе-
сори су написали нове књиге из својих 
области користећи најновију светску 
литературу. Одржали смо симпозијум 
Развој менаџмента у централној и ју-
гоисточној Европи, на којем је било 
више од 200 представника из 20 држа-
ва, и настојимо да увек пратимо нове 
привредне трендове не само у Европи, 
већ и у растућим економијама света, 
попут бразилске, индијске, кинеске, 
руске. Пошто сматрамо да је Јужни ток 
најважнији пројекат у скоријој исто-
рији Србије, који ће дати веома велики 
допринос привреди Србије, оформи-
ли смо студијски програм енергетског 
менаџмента и нових извора енергије. 
Уверен сам да ће Јужни ток донети 
препород Србији, као и добробит чи-
тавој Европи, и да је то само један у 
низу доказа да је за напредак Европе 
неопходна Русија. Једноставно, нема 
Европе без Русије и ту истину треба 
на прави начин вредновати, у култу-
ролошком и економском смислу.  

РЕКТОР ЕВРОПСКОГ 
УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Милија Зечевић дипломирао је 
математику на Природно-математичком 
факултету у Београду, магистрирао 
на Институту економских наука у 
Београду, а докторирао на Факултету 
организационих наука у Београду. 
Власник је и оснивач Европског 
универзитета, оснивач и члан Лондонске 
дипломатске академије. 
Академик је Европске академије 
наука са седиштем у Бечу и Америчког 
биографског института. Добитник 
је титуле гранд доктора западне 
филозофије бизниса, коју додељује 
Европска академија за информатизацију 
из Брисела. Добитник је Легије части 
за допринос човечанству и лична 
достигнућа од стране Уједињене 
културне конвенције. Светски конгрес 
уметности, науке и комуникације 
доделио је професору Зечевићу 
2006. године награду за животно 
дело и допринос науци, образовању, 
интернационалном менаџменту и 
дипломатији. Добитник је Сократове 
награде Клуба ректора из Оксфорда, а 
како каже, посебно му је драго Завичајно 
признања општине Беране у Црној 
Гори. Председник је Комисије УН за 
образовање на даљину. 
Професор др Милија Зечевић је 
професор емеритус. Написао је више 
од 30 књига и монографија из области 
глобалног бизниса и менаџмента, 
интернационалног менаџмента, 
математичких модела и друго. Аутор је 
бројних пројеката и организатор преко 
50 европских и интернационалних 
научних скупова, а написао је више од 
100 научних реферата. Посебан допринос 
професора Зечевића јесте његово учешће 
у настави и реализацији наставних 
програма средњих школа, виших школа 
и факултета у Србији и Европи.  

Европски универзитет је за 2014. годину 
одобрио упис студената у прве године без 
плаћања школарине. Пријаве су у току, на 
телефоне 011 3392-996,  322 1118 

СА ОВОГОДИШЊЕ 
ДОДЕЛЕ ДИПЛОМА 
ДИПЛОМЦИМА 
ФАКУЛТЕТА ЗА 
ЕВРОПСКИ БИЗНИС 
И МАРКЕТИНГ


