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 Са Факултета за културу и медије –  ■
Анасасија Боановић, Каарина 
Драовић, Јована Мркић,  
Марко Мирковић и Анђела Ћировић.
 Са Факултета за међународну  ■
економију – Мина Добросављевић  
и Милица Пејовић.
 Са Факултета за компјутерске науке –  ■
Иван Мишић и Марко Лукић.
Са Факултета за уметност и дизајн –  ■
Каарина Пајић, Ђорђије Чизмовић,  
Аријан Каравић, Ивана Ђурић, 
Теоора Сојковић, Милица Голубовић  
и Милица Јевовић.
 Са Факултета за државну управу и  ■
администрацију – Јована Алексић.
Са Факултета за менаџмент у Зајечару –  ■
Милица Ђорђицовић и Марко Жикић.
 Са Факултета за биофарминг у Бачкој  ■
Тополи – Мирела Маковић, Милан 
Сојшин, Бојана Булаовић, Борислав 
Илић и Биљана Саменковић.
 Са Факулета за пословне студије у  ■
Пожаревцу – Алексанар Миљковић  
и Санела Ђорђевић.

 Са Факултета за пословну економију   ■
у Ваљеву – Милица Пауновић.
 Са Факулета за пословне студије   ■
у Вршцу – Венеса Вереш, Наалија 
Јаношевић и Јована Милунов.

Мега тренд, то није згра да, иако уни вер
зи тет посе ду је лепа и функ ци о нал на зда ња. 
То је ие ја која расе и сва ко днев но се раз
гра ња ва пре ма новим циље ви ма и вред но
сти ма. Наме ра нам је да, обје ди ње ном енер
ги јом, и нада ље негу је мо одго вор ност пре ма 
себи и нави ка ва мо се да буде мо задо вољ ни 
само нај бо љим.  

С овим памет ним и вред ним мла дим 
људи ма, и они ма који дола зе, тај раст ће бити 
још импре сив ни ји. С њима расте и Срби ја. ■

Истине о Мегатренду, као ни исти не о 
Срби ји, нису јед но знач не, јер их јав ност 

посма тра из раз ли чи тих угло ва. Често и пред 
раз ли чи тим огле да ли ма. Није лако изра зи ти 
ту мно го ли кост, чак ни пред људи ма лише
ним апри ор ног закљу чи ва ња.

Оту да, ништа при род ни је него да нова 
публи ка ци ја с Мега трен до вим зна ком, 
ње гово интер но гла си ло, започ не ука зи ва
њем на оне с који ма су и Срби ја и Мега тренд 
не само друк чи ји, већ и леп ши и памет ни ји. 
Ови мла ди људи има ју будућ ност, а с њима 
и Срби ја има будућ ност. То су наши зајед
нич ки одлич ни ци. У њихо вим индек си ма су 
све саме десет ке, али овe девој ке и мла ди ћи 
пости жу резул та те и на дру гим пољи ма. 
Кра јем про шле годи не, на посеб ној све ча
но сти, бира ним речи ма поздра вио их је рек
тор, проф. др Мића Јова но вић, и уру чио им 
вред не покло не.

Запамтите та имена:
 Са Факултета за пословне студије  ■
– одликаши су Алексанра Јевић, 
Каарина Вош, Рако Меселџија  
и Ана Јосифовски.
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2 Повои

Двадесет осмог јануара ове године 
ректор нашег универзитета напу
нио је 60 година живота. У ака

демском свету, у иностранству по пра
вилу, а код нас ретко, то је прилика да се 
оним изузетним и успешним међу нама 
одају почасти и признања. Академска 
заједница Мегатренд универзитета има 
привилегију и част да се на њеном челу 
налази баш такав изузетан члан – проф. 
др Мића Јовановић.

Био је изузетан студент, двоструки 
доктор наука, оснивач и декан, односно 
ректор првог приватног факултета и 
првог приватног универзитета, данас нај
већег приватног универзитета у региону.

Предавао је на најугледнијим универ
зитетима света (Lon don school of eco no
mics, Ber lin frei uni ver si tat, Seoul nati o nal 
uni ver sity, Mas sac hu setts insti tu te of tec
hno logy). У научноистраживачком раду 
објавио је 15 монографија и више од 100 
других радова у престижним домаћим 
и страним часописима, а излагао на 
више од 50 научних скупова у земљи и 
иностранству.

Паралелно и повезано са академском 
каријером, у пракси је потврдио своја 
врхунска теоретска знања претварајући 
их у значајне пословне успехе посебно 
на великим светским берзама или у бан
карској индустрији. Израз тих успеха, 
била је номинација за Пословног човека 
године за 2004. и 2005. годину. 

60. рођендан проф. др Миће Јовановића

ЈЕДАН ИЗУЗЕТАН  
ЖИВОТ И КАРИЈЕРА

Успешно се огледао и у белетристици. 
Због многоструких димензија његовог 
опуса, посебно због мултидисциплинарног 
дела „Бизнис као уметност живљења“, проф. 
Јовановић је, по позиву, примљен у Удру
жење књижевника Србије.

Бројна су домаћа и међународна признања 
којима су најугледније домаће и иностране 
институције исказале поштовање и признање 
за постигнуте наведене резултате проф. Јова
новића. Споменућемо неке од награда којима 
је овенчан живот и рад проф. Јовановића: 
међународна „Сократова награда“ за интелек
туална достигнућа у XX веку, „Златни беочуг“ 
за допринос развоју културе Београда....

Проф. др Мића Јовановић носилац је 
официрског чина британског витешког реда 
„Fle ur de Lus“, добитник медаље председ
ника Италије Серђа Наполитана за „велики 
допринос евроатлантским интеграцијама“, 
носилац Ордена за цивилне заслуге шпан
ског краља Хуана Карлоса, и др.

Проф. др Мића Јовановић је потпред
седник Конференције универзитета Србије 
и потпредседник Ректорског клуба Европе, 
чије је седиште у Оксфорду.

Јубилеј свога ректора Мегатренд универ
зитет обележава радно – научним скупом на 
тему „Менаџмент као уметност живљења“, 
тематским бројем „Мегатренд ревије“ и раз
говорима о идејама за нове истраживачке 
искораке Универзитета, његових настав
ника, студената и свих запослених.

В.К. ■

РУКОВОДСТВО МЕГАТРЕНДА  
И ЊЕГОВИХ ИНСТИТУЦИЈА

Рекор и ресеник Сенаа универзиеа 
Проф. др Мића Јовановић
Пресеник Савеа универзиеа 
Проф. др Драган Марковић
Заменик рекора и рорекор 
Проф. др Владан Кутлешић
Прорекори 
Проф. др Слободан Пајовић 
Проф. др Борис Кривокапић 
Проф. др Зорана Михајловић 
Јована Мркић, студентпроректор
Генерални секреар 
Гордана Церовић
ФПС 
Проф. др Слободан Котлица, декан 
Проф. др Наташа Цветковић, продекан 
Доц. др Александра Тошовић, продекан
ФКМ  
Проф. др Миливоје Павловић, декан 
Проф. др Драган Никодијевић, продекан 
Доц. др Драган Ћаловић, продекан
ФУД 
Проф. Милош Шобајић, декан 
Проф. Саво Пековић, продекан
ФДУА 
Проф. др Миломир Минић, декан 
Проф. др Неђо Даниловић, продекан
ФМЕ 
Проф. др Бранислав Пелевић, декан 
Проф. др Наташа Миленковић, продекан 
Проф. др Љиљана Станојевић, продекан
ФАКУЛТЕТ ЗА КОМПЈУТЕРСКЕ НАУКЕ 
Проф. др Синиша Ранков, декан 
Доц. др Перица Штрбац, продекан
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ, ЗАЈЕЧАР 
Проф. др Недељко Магдалиновић, декан 
Доц. др Бојан Ђорђевић, продекан
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОФАРМИНГ,  
БАЧКА ТОПОЛА 
Проф. др Јелена Бошковић, декан 
Проф. др Здравко Хојка, продекан 
Проф. др Бранислав Мишчевић, продекан
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ, 
ПОЖАРЕВАЦ 
Проф. др Слободан Стаменковић, декан
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ, 
ВАЉЕВО 
Проф. др Славица Костић, декан
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ, 
ВРШАЦ 
Проф. др Небојша Жарковић, декан 
Доц. др Горан Пузић, продекан
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА  
„МЕГАТРЕНД“, БЕОГРАД 
Проф. др Наташа Симић, директор
ВИСОКА ШКОЛА ЗА МЕНАЏМЕНТ  
И БИЗНИС, ЗАЈЕЧАР 
Проф. др Драган Михајловић, директор
ТВ „МЕТРОПОЛИС“ 
Милинко Величковић, директор 
Љубица Урошевић, главни уредник
ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР 
Миле Секулић, директор
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
Александар Ђорђевић, директор 
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
Бранимир Трошић, директор 
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Небојша Бачанин-Џакула, директор 
МАРКЕТИНГ 
Љиљана Томић Давидов, директор
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Пише: проф. др Оскар Ковач

Основ ни зада так Уни вер зи те та 
био је и оста је да у међу соб ном 
скла ду, функ ци о нал но пове за но, 

одр жа ва и уна пре ђу је, основ не, мастер и 
док тор ске сту ди је у пољи ма дру штве но 
хума ни стич ких, при род номате ма тич
ких, тех нич котех но ло шких нау ка и 
умет нич ког ства ра ла штва. Ове основ не 
димен зи је обра зов них зада та ка, Уни вер
зи тет оства ру је на осно ву про грам ских 
доку ме на та које Сенат и Савет уни вер
зи те та доно се и која важе за све инсти
ту ци је Уни вер зи те та. На осно ву тога 
Мега тренд је инте гри са ни уни вер зи тет, у 
свим њего вим основ ним функ ци ја ма.

Иако су факул те ти Мега тренд уни
вер зи те та могли само поје ди нач но да 
се акре ди ту ју код Мини стар ства нау ке, 
цела науч на делат ност на Уни вер зи те ту 
је пот пу но обје ди ње на. Свим настав
ни ци ма су доступ ни сви про јек ти, про
јект ни тимо ви се саста вља ју на Уни
вер зи те ту а не на факул те ти ма. Исто 
важи и за вео ма раз ви је ну међу на род ну 

Мега тренд уни вер зи тет на обра зов ној, науч ној и култур ној мапи Срби је

СТА БИ ЛАН РАЗ ВОЈ У СЛО ЖЕ НИМ 
ДРУ ШТВЕ НИМ УСЛО ВИ МА

обра зов ну и науч ну сарад њу Уни вер зи те та. 
Систем ква ли те та Мега тренд уни вер зти
те та који обез бе ђу је ква ли тет рада у свим 
основ ним делат но сти ма по стан дар ди ма 
ISO 9001.2001 за Уни вер зи тет и факул те те 
добио је сер ти фи кат аме рич ке инсти ту ци је 
AQA. Инфор ма ци о ни систем који опслу жу је 
Уни вер зи тет и факул те те, зајед нич ке слу
жбе, наста ву, науч ни рад и библи о те ке, пот
пу но је инте гри сан. Тако ђе је инте гри са на 
и изда вач ка делат ност Уни вер зи те та којом 
се покри ва ју потре бе свих факул те та. После 
прве и једи не акре ди та ци је висо ко школ
ских уста но ва у Срби ји, пода ци пока зу ју да 
је Мега тренд уни вер зи тет, иако у раз ли чи
тој мери у поје ди нач ним годи на ма, нај ве ћи 
недр жав ни уни вер зи тет у Срби ји.

Уни вер зи тет и све њего ве инсти ту ци је 
упра во сада раде на темељ ном и све о бу хва том 
послу само е ва лу а ци је ква ли те та свих сво јих 
делат но сти, иза чега сле ди екс тер на ева лу а ци ја 
рада свих факул те та и Уни ве ри те та у цели ни. 
Циљ само е ва лу а ци је је да Уни вер зи тет пози
тив на иску ства угра ди и пре не се у сво је про
гра ме и актив но сти за наред не годи не.То под
ра зу ме ва изме не и допу не посто је ћих и уво

Основ не про грам ске циље ве у акре ди то ва ним науч ним и умет нич ким пољи ма, одно сно  ■
обла сти ма, Мега тренд успе шно оства ру је орга ни зо ван као инте гри са ни уни вер зи тет
Уни вер зи тет и њего ве чла ни це пер ма нент но пре о це њу ју и ино ви ра ју садр жај и мето де  ■
наста ве на сва три нивоа ака дем ских сту ди ја, као и на стру ков ним сту ди ја ма
Читав нор ма тив ни систем висо ког обра зо ва ња у Срби ји зрео је за темељ не про ме не и  ■
ускла ђи ва ње с реал но шћу, посеб но у делу који регу ли ше пра ва сту де на та

ђе ње нових настав них про гра ма са јасним 
циље ви ма које ваља оства ри ти.

Оно што је зајед нич ко у тим циље
ви ма је сле де ће:
•	 	да	се	непре	кид	но	ино	ви	ра	садр	жај	и	

метод наста ве на сва три нивоа ака
дем ских сту ди ја и на стру ков ним 
сту ди ја ма;

•	 	да	се	обез	бе	ди	ква	ли	тет	но	уче	ње	на	
даљи ну путем интер не та на осно ву 
више стру ких обра зов них ресур са 
пове за них у једин стве ну (МТВУ) 
плат фор му у скла ду са зах те ва
ним стан дар ди ма и потен ци ја ли ма 
савре ме не обла сти рачу нар ски 
подр жа ног уче ња; 

•	 	да	се	оства	ре	зајед	нич	ке	диплом	ске	
сту ди је са рено ми ра ним ино стра
ним уни вер зи те ти ма;

•	 	да	се	удво	стру	чи	мобил	ност	сту	де
на та и настав ни ка у скла ду са ново
о тво ре ним про гра ми ма ЕУ и поје
ди них зема ља;

•	 	да	 се	 поја	ча	 науч	на	 про	дук	ци	ја,	
наро чи то мла ђих настав ни ка и 
истра жи ва ча како би они у пот пу
но сти и на вре ме испу ни ли кри те ри
ју ме и усло ве за избор у виша зва ња.

Сви ови циље ви, раз ло же ни по носи
о ци ма и фаза ма оства ре ња, садр жа ни су 
у годи шњем и сред њо роч ним пла но ви ма 
настав не и оста лих инте гри са них функ
ци ја факул те та и Мега тренд уни вер зи те та. 

Мисија, визија, вреноси: зање Меарена у Улици Гоце Делчева 8, на Новом Беорау

▶
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Они су у скла ду са миси јом и основ ним 
зада ци ма Мега тренд уни вер зи те та те, као 
и до сада, потвр ђу ју оправ да ност њего вог 
посто ја ња и раз во ја.

Обра зов нонауч на или обра зов но
умет нич ка поља у који ма се изво де сту диј
ски про гра ми Уни вер зи те та су сле де ћа:
•	 Науч	на,	одно	сно	умет	нич	ка	поља:
  Дру штве нохума ни стич ке нау ке, при

род номате ма тич ке нау ке, тех нич ко 
тех но ло шке нау ке, умет ност 

•	 Науч	не,	одно	сно	умет	нич	ке	обла	сти:
  Еко ном ске нау ке, менаџ мент и бизнис, 

прав не нау ке, кул ту ро ло шке нау ке и 
кому ни ко ло ги ја, рачу нар ске нау ке, 
био тех нич ке нау ке, при ме ње не умет
но сти и дизајн, ликов не умет но сти, 
драм ске и ауди о ви зу ел не умет но сти.

Број акре ди то ва них сту диј ских про
гра ма Мега тренд уни вер зи те та из наве
де них поља и обла сти је сле де ћи: 15 про
гра ма основ них сту ди ја; 13 за мастер сту
ди је; 7 за спе ци ја ли стич ке; 5 за док то р ске 
и 3 за основ не стру ков не сту ди је.

Амби јент за реа ли за ци ју раз вој не 
стра те ги је Мега тренд уни ве р зи те та и 
недр жав них уни вер зи те та у цели ни при
лич но је сло жен.

Усло ви за рад и раз вој недр жав них 
уни вер зи те та и поло жај њихо вих сту
де на та су вео ма непо вољ ни. У Зако ну 

о висо ком обра зо ва њу сва пра ва и оба ве зе, 
укљу чу ју ћи финан си ра ње, повољ но су регу
ли са на само за држав не уни вер зи те те и 
њихо ве сту ден те, док су недр жав ни уни вер
зи те ти дис кри ми ни са ни у сва ком погле ду. 
Та реше ња су у суко бу са основ ним наче ли ма 
Уста ва Срби је.

Цео нор ма тив ни систем висо ког обра зо
ва ња зрео је за темељ но ускла ђи ва ње са реал
но шћу. У Срби ји при ват но пла ћа сту ди је 127 
хиља да сту де на та а држав ни буџет пла ћа за 
110 хиља да, то јест за 56 про це на та сту де
на та упи са них на држав не уни вер зи те те. Тих 
56% сту де на та на држав ним уни вер зи те ти ма 
сва ка ко нису ”успе шни и нада ре ни уче-
ни ци сла би јег имов ног ста ња“ како Устав 
Срби је изри чи то нала же. Ни у ком слу ча ју 
по ста ти стич ким нор ма ма, за раз ли ку од 
про сеч них, успе шни не могу да чине 56% 
укуп не сту дент ске попу ла ци је. При ли ком 
упи са уо ше се и не ра же оа ци о имов
ном са у су кан и а а.

Пра ва нер жав них уни вер зи е а нису 
јед на ка пра ви ма мешо ви тих уни вер зи те та, 
и о је лоше. Мешо ви ти уни ве р зи те ти има ју 
закон ски моно ол уи си ва ња су е на а о 
ро шку ржав но буџе а, дакле свих поре
ских обве зни ка, а поред тога могу да упи
су ју и сту ден те који пла ћа ју шко ла ри ну. 
Сту ден ти који су ода бра ли про гра ме недр
жав них уни вер зи те та лише ни су ра ва а 
зара же финан си ра ње из буџе а. 

Члан 71, став 3, Уста ва казу је: "Сви 
гра ђа ни има ју, под јед на ким усло ви ма, 
при ступ висо ко школ ском обра зо ва њу. 
Репу бли ка Срби ја омо гу ћу је успе шним 
и на да ре ним у че ни ци ма сла би јег 
имов ног ста ња бес плат но висо ко школ
ско обра зо ва ње, у скла ду са зако ном."

Дакле, закон не може да садр жи раз
ли чит режим за обра зов не инсти ту ци је 
по осно ву свој ства њихо вих осни ва ча 
(држав ни или недр жав ни). Про из и ла зи 
да нор ма "под јед на ким усло ви ма" под
ра зу ме ва да мора ју да се мења ју одред бе 
Зако на о висо ком обра зо ва њу које изри
чи то гово ре о обра зов ним инсти ту ци
ја ма само јед не врсте осни ва ча.

Дру га рече ни ца цити ра ног чла на 
Уста ва из теме ља мења цео систем финан
си ра ња висо ког обра зо ва ња у Срби ји. 
Не финан си ра ју се инсти ту ци је него 
сту ди је сту де на та. 

Биће нео п ход но да Закон о висо
ком обра зо ва њу пре ци зно каже како ће 
Репу бли ка Срби ја пла ћа ти шко ла ри иу 
тим кан ди да ти ма за сту ди је и да под за
кон ским акти ма дефи ни ше кате го ри је 
"успе шни и нада ре ни", одно сно "сла би јег 
имов ног ста ња". Раз у ме се да они који се 
за то ква ли фи ку ју има ју "под јед на ким 
усло ви ма" при ступ обра зо ва њу на свим 
висо ко школ ским уста но ва ма. ■

Науч ни скуп

УМЕТ НОСТ КРЕ А ТИВ НОГ БИЗНИ СА
Шезде се ти рођен дан проф. др Миће Јова но ви ћа био је повод међу на род ном 

науч ном ску пу под насло вом „Кре а тив ни бизнис као умет ност живље ња“, 
одр жа ном 28. јану а ра 2013. у вели ком амфи те а тру зда ња у Ул. Гоце Дел че ва на Новом 
Бео гра ду. Скуп је оку пио око две сто ти не науч ни ка с пре сти жних науч них и обра
зов них уста но ва из земље и ино странства.

После изла га ња сла вље ни ка, зани мљи ва саоп ште ња има ли су: проф. др 
Артур Сто квин са Уни вер зи те та у Окс фо р ду, проф. др Гален Амштуц са Хар
вар да, проф. др Џао Шумин, пред сед ник Послов не шко ле Уни ве р зи те та „Нан
џин“ у Кини, проф. др Жан-Жак Шана рон, декан Међу на род ног уни ве р зи те та 
у Бечу, проф. др Сунг-Џо Парк са Сло бод ног уни ве р зи те та у Бер ли ну и проф. др 
Оскар Ковач, про фе сор еме ри тус Мега тренд уни вер зи те та.

Моде ра тор науч ног ску па био је проф. др Мијат Дамја но вић, про фе сор 
еме ри тус Мега тренд уни вер зи те та. Пово дом ску па, Мега тренд је издао збор ник 
изла га ња поме ну тих науч ни ка на енгле ском јези ку. К.О. ■

АКАДЕМИЦИ, ЕМЕРИТУСИ, 
ПРОФЕСОРИ ПО ПОЗИВУ

Почетком новембра, на изборној скупштини Српске академије наука и уметности, двојица наших угледних професора, матема
тичар Градимир Миловановић и композитор Иван Јевтић, до тада дописни чланови САНУ, изабрани су за редовне чланове. 

Нешто раније, професори Оскар Ковач и Мијат Дамјановић изабрани су, одлуком Сената Мегатренд универзитета, у звање „про
фесор емеритус“ које је Закон о високом образовању Републике Србије предвидео за истакнуте научне раднике и уметнике с видним 
доприносом култури, науци и уметности. 

Такође прошле године, одлуком Сената универзитета, за професоре по позиву, у складу са чланом 82 Закона о високом образо
вању, изабрани су угледни француски истраживач Кристоф де Жежер и композитор Иван Јевтић. Коју годину раније, за професора 
по позиву изабран је и др Мирослав Јовановић са Универзитета у Женеви. 

Почетком јануара, доц. др Весна Балтезаревић (ФКМ) изабрана је за члана Европске академије наука и уметности (Салцбург). ■

Професор Мија Дамјановић, рекор Мића Јовановић  
и рофесор Драан Марковић, ресеник Савеа универзиеа

▶



5Посание и Ви члан Алумни клуба

Препознатљивост Мегатрендовог концепта образовања и 
оданост сродним животним и професионалним идеалима 

држи у необичној вези наше студенте и после дипломирања.
Алумни асоцијација је добровољно удружење бивших студе

ната Универзитета (на латинском alumnus – питомац). Сврха ове 
асоцијације јесте да се чвршће повежу све генерације студената 
који су дипломирали, магистрирали или докторирали, ради оства
рења њихове трајне и узајамне заједничке користи и сарадње.

После више од две деценије успешног развоја образовања, 
чији су упечатљиви резултати виде у више од 12000 дипломи
раних студената, 120 магистара наука и 72 доктора наука, сазрели 
су услови да се јединственом концепту образовања на Мегатренд 
универзитету придода и оснивање Алумни клуба.

Институционално, трајно и ефективно организовање и 
повезивање Мегатренда и његових дипломаца, као и дипломаца 
међусобно, доприноси даљем афирмисању Универзитета. Кон
цепт перманентног образовања налази своју природну претпо
ставку у непрекинутим везама Универзитета и његових дипло
маца а дипломци стичу могућност лакшег и бржег остваривања 
различитих професионалних потреба и интереса. О томе све
дочи богата и успешна пракса оваквих клубова широм света.

Чланство у клубу је добровољно и засновано на вези ство
реној током вишегодишњег студирања на Мегатренд универзи
тету, без обзира на степен и облик образовања, а на основу објек
тивне чињенице о препознатљивој особености концепта образо
вања на Мегатренд универзитету.

Основана је претпоставка да ће чланови клуба у међусобној 
комуникацији изражавати уважавање и настојање да се изађе у 
сусрет молбама или предлозима других чланова клуба.

У клуб се, по позиву, могу учланити и други грађани као 
почасни чланови, из реда професора универзитета, научника, 
уметника, пријатеља и партнера Мегатренд универзитета.

Ево дела списка оних који су студирали или су сада студенти 
Мегатренд универзитета:

Новак Ђоковић ■ , најбољи тенисер на свету
Милица Манић ■ , олимпијска шампионка у теквондоу
Небојша Сефановић ■ , председник Народне скупштине 
Републике Србије
Маијаж Заравец ■ , директор за развој нових тржишта 
финансијске групе „Луксурис“, Дубаи
Драана Мићаловић ■ , драмска уметница
Саша Савковић ■ , начелник у Управи царина Србије
Данијел Колеић ■ , директор Агенције за односе са јавношћу 
„PRO PR“, Загреб
Јелена Томашевић ■ , музичка уметница
Бора Дуић ■ , музички уметник
Миливоје Михајловић ■ , директор Канцеларије за односе  
с медијима Владе Србије
Оливера Молован ■ , репрезентативка у кајаку
Др ■  Милеа Раојевић, директор Канцеларије Владе Србије 
за односе с верским заједницама
Др  ■ Милко Шимац, председник Комисије за хартије  
од вредности
Јелена Јанковић ■ , тенисерка
Др  ■ Миљан Баћовић, извршни директор „Транспортшпеда”
Горан Волф ■ , уредник дневног листа „Политика”
Драан Јаковљевић ■ , главни уредник „Српских народних 
новина”, Будимпешта

ПРИЈАТЕљИ СТАРИ,  
ГДЕ СТЕ?

Новак Ђоковић

Маијаж Заравец

Данијел Колеић

Чланство у Алумни клубу обезбеђује се слањем приступнице са адресе 
http://www.megatrend.edu.rs//AlumniForm/form.php Миљан Баћовић

Милица Манић

Бора Дуић

Драана Мићаловић

Милко Шимац

Небојша Сефановић

Саша Савковић

Јелена Томашевић

Јелена Јанковић



6 Дан за славље

У поне де љак, 17. децем бра 
2012, Мега тренд уни вер

зи тет свечано је про сла вио 
двадесет три годи не посто
ја ња. 

Да ова годи на има посе
бан зна чај у исто ри ји Уни
вер зи те та, ука зао је рек тор, 
проф. др Мића Јова но вић, 
под се ћа ју ћи на чиње ни цу да 
је Уни вер зи тет у 2012. годи ни 
први пут упи сао гене ра ци ју 
бру цо ша бес плат но, што је у 
дома ћој јав но сти оце ње но као 
извр стан при мер соли дар но
сти и соци јал не одго вор но
сти, којим је Мега тренд уни
вер зи тет насто јао да убла жи 

после ди це еко ном ске кри зе у 
домо ви ма сво јих сту де на та. 
Посеб но одо бра ва ње при сут
них иза зва ло је рек то ро во 
саоп ште ње да ће и у 2013. 
годи ни наш нај ве ћи при ват ни 
уни вер зи тет одо бри ти бес
пла тан упис и тиме поно во 
обра до ва ти бру цо ше и њихо ве 
роди те ље.

Поред освр та на изу зет не 
резул та те које је Уни вер зи
тет оства рио у 2012. годи ни, 
као посеб но запа жен детаљ 
све ча но сти издва ја мо доде
љи ва ње пове ље за допри нос 
раз во ју висо ког обра зо ва ња у 
Срби ји и Евро пи, коју је рек

то ру Мега тренд уни вер зи те та, 
проф. др Мићи Јова но ви ћу, и 
проф. др Жар ку Обра до ви ћу, 
мини стру про све те, нау ке и 
тех но ло шког раз во ја Репу
бли ке Срби је, уру чио проф. 
др Мили ја Зече вић, рек тор 
Европ ског уни вер зи те та. 

При год ној све ча но сти, 
при ре ђе ној у рас ко шно опре
мље ној аули зда ња у Ул. Гоце 
Дел че ва на Новом Бео гра ду, 
при су ство ва ли су, поред дру
гих углед них зва ни ца из дома
ћег јав ног живо та, пред сед
ник Вла де Репу бли ке Срби је 
Иви ца Дачић, мини стар кул
ту ре и инфор ми са ња Бра ти

слав Пет ко вић, мини стар ка 
омла ди не и спор та проф. др 
Али са Марић, држав ни секре
тар у Мини стар ству за омла
ди ну и спорт Ненад Боров
ча нин, пред став ни ци дипло
мат ског кора и мно ги дру ги 
истак ну ти ства ра о ци и јав ни 
рад ни ци.

Гости ма је при ка зан кра ћи 
филм о нај ва жни јим зби ва
њи ма на Уни вер зи те ту током 
2012. годи не.

У забав ном делу про гра ма 
насту па ли су поп пева чи Ана 
Бебић и Жељ ко Васић.

И.М. - М.Ђ. ■

МЕГА ТРЕНД УНИ ВЕ Р ЗИ ТЕТ 
УШАО У 24. ГОДИ НУ

У време кад се може бити социјално одговоран на више начина, Мегатренд жели да ублажи  
последице економске кризе бесплатним уписом на прву годину студија

Пресеник Влае Србије Ивица Дачић у разовору  
с рекором Мићом Јовановићем и Милицом Јовановић

Рекори Милија Зечевић и Мића Јовановић:  
ризнање за оринос развоју образовања

Рекор Евроско универзиеа Милија Зечевић уручује ризнање 
минисру росвее Жарку Обраовићу 

Забавни ео рорама у холу Меареново зања  
на Новом Беорау
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Факултет за пословне студије

Михаило (Никола) Јовановић 1. 
 Сисеми реисроване елекронске и хибрине оше јавно ошанско 

оераера и моели елекронских рисуних канала
Саша  (Мирко) Марковић2. 

 Маркеин у високошколским усановама Србије
Динко (Маријан) Приморац3. 

 Уицај реузенишва и реузеничке оријенације на економски 
ооравак и развој земаља срење и исочне Еврое (Хрваске, Србије и БиХ)
Саша (Крста) Трандафиловић4. 

 Значај сисема нарађивања и моивисања заослених за рофесионализацију 
Војске Србије
Сњежана (Благоје) Ђокић5. 

 Значај урављања бреном за ословање реузећа
Предраг (Миодраг) Ристић6. 

 Онос реално и вируелно свеа кроз исорију и уицај рекламе на ај онос
Весна (Томислав) Параушић7. 

 Класери у арокомлексу Реублике Србије
Весна (Слободан) Црњански8. 

 Инсрумени израње рушвено ооворних зравсвених усанова
Ратомир (Милан) Јовић9. 

 Развој љуских ресурса у јавном секору
Зорица (Хранислав) Милановић10. 

 Елекронско ослововање у ланирању саобраћаја засновано на моуларној 
римени микро симулационих моела
Златко (Ђорђи) Симоновски11. 

 Урављање ланирањем као факор усешно укључивања макеонских 
реузећа у лобализацију ословања
Драгана (Стеван) Симић Антонијевић12. 

 Зашиа рава орошача у Србији
Душан (Никола) Лукић13. 

 Инерисани ланац снабевања као развојни конце оранизација 
вооснабевања
Дејан (Новак) Тешић14. 

 Персекиве развоја каричарских ланих сисема у Србији
Антониј (Милан) Пецикоза15. 

 Царински сисеми и царинска олиика Босне и Херцеовине у функцији 
рилаођавања криеријумима Евроске уније
Владанка (Миодраг) Вучељић16. 

 Значај ехничких резерви за урављање ризиком у осиурању живоа
Милета (Александар) Радојевић17. 

 Макрооранизационе ромене као факор ефекивноси и ефикасноси 
ословања
Ненад (Петар) Рачић18. 

 Моелирања локалних развојних аенција у функцији осицања 
реузенишва
Мирјана (Васо) Стојановић Тривановић19. 

 Оранизационо срукурирање и синерески ефеки формирања класера у 
ривреи Босне и Херцеовине
Даница (Миливоје) Павловић Шиљег20. 

 Сонзорсво у кулури као сецифични ви ржишне коминикације

Факултет за културу и медије

Данијела (Мирослав) Степановић1. 
 Сање и ерсекиве кулурно иениеа Срба у СР Немачкој

Жељко (Радосав) Ђурић2. 
 Кулуролошки асеки иконе у свеу визуелних меија

Иван (Боривоје) Мијатовић3. 
 Кулуролошкоцивилизацијска мисија часоиса “Раник” 18791941

Драгољуб (Милан) Радушки4. 
 Економски значај, оранизационофинансијска рансформација и равци 

развоја озоришно сисема Беораа у ериоу ранзиције

Факултет за државну управу и администрацију 

Јасмина (Милун) Ивановић Кнежевић1. 
 Зашиа рава сранака у ореском осуку

Илија (Војко) Пјановић2. 
 Моел оималне зашие рава инелекуалне својине

Млади научници боре се за место под сунцем

ЧУВАЈТЕ СЕ, МИ ДОЛАЗИМО!
Списак одбрањених докторских дисертација на Мегатрендовим факултетима у 2012. години

Факултет за пословне студије
Милан Станковић1. 

 Значај и улоа мејунароних уовора у ословном ромеу са освром на 
значај и улоу међунароне шеиције
Немања Павловић2. 

 Појам, улоа и значај осиурања и реосиурања у нашем ривреном 
сисему
Жарко Кењић3. 

 Проблем заослених, економске и арарне срукуре у ошинама 
јужнобанаско окруа

Факултет за културу и медије
Марина Радојичић1. 

 Изавашво у Србији анас као значајан семен рорама рушвено 
развоја

Факултет за државну управу и администрацију
Љубиша Витић1. 

 Право на зравље и социјалну сиурнос у ранзицији – случај Србије
Факултет за менаџмент, Зајечар

Сандра Ерцег1. 
 Урављање оераивним ризиком у елекронском банкарсву

Списак одбрањених магистарских теза  
на Мегатрендовим факултетима у 2012. години

Факултет за компјутерске науке

Марија (Видоје) Керкез1. 
 Маемаички меои и фази рересиони моели у акуарској анализи

Факултет за менаџмент, Зајечар

Милан Милуновић1. 
 Персекиве развоја инерне ревизије у Србији

Бранислав Живковић 2. 
 Формулисање моела орживо развоја уризма ошине Жаубица

Драган Богданић3. 
 Сраеијске основе реионално развоја зравсвеноурисичке 

риврее Србије
Славица Мандић4. 

 Искусво   корелациона еерминана менаџмена суија и љуских 
ресурса

Факултет за биофарминг, Бачка Топола

Славица Поповић Бубујук1. 
 Циооксични и енооксични ефеки камијума на кошану срж и 

слезину ДА и АО ацова
Предраг Димовски2. 

 Еколошкоекономски асек олаања еела и шљаке из 
ермоелекрана, олана и меалуршких осројења на обраивом и 
руом ољоривреном земљишу

Наставници и сарадници докторирали и магистрирали  
изван Мегатренд универзитета

Невена Јанићијевић Матић1. 
 Рецеција Борхеса на срском језику,  

магистарска теза, Филолошки факултет у Београду
Ирина Милутиновић2. 

 Насанак и развој реулације раиоифузије у Србији,  
докторска дисертација, Факултет политичких наука, Београд
Александра Живаљевић3. 

 Поизање нивоа квалиеа зравсвених ословних сисема,  
докторска дисертација, Факултет организационих наука, Београд

Припремила Милица Милићевић ■
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У оквиру Мегатренд универзитета и факултета у саставу Универзитета, у току је реализација три ТЕМПУС пројекта, 16 пројеката 
финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, једног пројекта билатералне сарадње и једног про

јекта финансираног од стране Европске уније. Пројектне активности обухватају ангажовање шест институција Мегатренд универзитета 
и 56 истраживача. 

ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ: Strenght Student Role in Governance and Management at the University of Serbia in line with Bologna Process 
(SIGMUS), евиденциони број 511332Tempus12010RSTEMPUSSMGR. Руководилац пројекта заУниверзитет је проф. др Драгана Гњато
вић. На пројекту су ангажовани: доц. др Ана Јованцаи и Милена Пајевић – Јоксимовић и асистент Ранка Митровић.

Development of Public Administration and Management Studies in Serbia, евиденциони број: 144889Tempus2008RSJPCR. Руково
дилац пројекта за Универзитет је проф. др Мијат Дамјановић. 

Reshaping of Agricultural Vocational Studies in the Western Balkans – AGRIVOC, чији је руковдилац проф. др Јелена Бошковић.

ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ: У организацији Факултета за пословне студије успешно је реали
зован пројекат финансиран из предприступног фонда Европске уније, чији је руководилац проф. др Наташа Богавац Цветковић. Према 
уговору број 1925/11 који су потписали Факултет за пословне студије, Београд и Регионална привредна комора Панчева, одржана је међу
народна конференција у Вршцу. Сарадња између поменутих партнера резултирала је објављивањем научних радова у Зборнику радова 
на тему Strengthening the Competitiveness and Economy Bonding of Historical Banat (Јачање конкурентнсти и економске повезаности 
историјског Баната). 

У току је реализација пројекта под називом Improvement of Cereals for Conventional Production and Biofarming – BIOCEREAL, број 
HUSRB/1002/2014/045

ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ: Из средстава Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја у току је рализација 16 пројеката чији су носиоци Факултет за пословне студије, Факултет за државну управу и 
администрацију и Факултет за биофарминг носиоци пројеката, док су на другим пројектима учесници, поред наведених, још и Факултет за 
културу и медије, Факултет за компјутерске науке и Факултет замеђународну економију. 

ПРОЈЕКТИ БИЛАТЕРАЛНЕ САРАДЊЕ СРБИЈЕ И СЛОВАЧКЕ: У оквиру пројеката билатералне сарадње у току је успешна реа
лизација научноистраживачког пројекта између Мегатренд универзитета и Економског универзитета из Словеније, евиденциони број 
68000140/201209/13. 

Пројектне активности наставника Мегатренда у 2012. 

ОД РУРАЛНОГ РАЗВОЈА,  
ПРЕКО КУЛТУРЕ ДО НАНОТЕхНОЛОГИЈА
56 наставника, са шест Мегатрендових институција, учествује у реализацији 
научних пројеката од националног и међународног значаја
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СПИСАК НАЗИВА ПРОЈЕКАТА ЧИЈИ СУ НОСИОЦИ ФАКУЛТЕТИ МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТА: 
Национална стратегија прилива стра ног капитала у циљу реинтеграције Србије у светске економске токове,  ■ евиденциони број 
179032. Руководилац пројекта је проф. др Наташа Богавац Цветковић. Учесници на пројекту су истраживачи запослени на следећим 
факултетима: Факултет за пословне студије–проф. др Наташа Богавац Цветковић, проф. др Ивица Стојановић, проф. др Предраг Ка
пор, проф. др Мира Ракић, проф. др Беба Ракић, проф. др Ана Ланговић Милићевић, проф. др Татјана Цветковски, проф. др Владан 
Павловић, доц. др Златко Ланговић, доц. др Александра Тошовић Стефановић, асистенти Драгана Трифуновић, Ранка Митровић и Ни
колина Врцељ; Факултет за међународну економију  асистент Ана Јурчић, и Факултет за културу и медије  доц. др Виолета Оцокољић. 
Унапређење јавних политика у Србији у функцији побољшања социјалне си гур ности грађана и одрживог прив ред ног раста,  ■
евиденциони број 47004. Руководилац Пројекта је проф. Др Драгана Гњатовић. Учесници на пројекту су истраживачи запослени 
на Факултету за државну управу и администрацију  проф. др Драгана Гњатовић, проф. др Дарко Маринковић, асистент Андрија 
Блануша и асистент Ана Грбић; са Факултета за културу и медије  проф. др Драган Никодијевић, проф. др Мирко Милетић, доц. др 
Смиљка Исаковић доц.др Драган Ћа ло вић: са Факултета за међународну еко номију  проф. др Слободан Пајовић, проф. др Влади
мир Грбић, проф. др Наташа Миленковић, доц. др Ана Јованцаи, доц. др Јелена Батић и асистент Иван Ивановић; са Факултета за 
пословне студије  асистенти Никола Стакић и Николина Врцељ. 
Унапређење одрживости и конкурентности у органској биљној и сточарској производњи применом нових технологија и инпу- ■
та, евиденциони број 31031. Руководилац пројекта је проф. др Јелена Бошковић. Учесници на пројекту су истраживачи запослени на 
Факултету за биофарминг: проф. др Јелена Бошковић, проф. др Љиљана Костадиновић, проф. др Бранислав Мишчевић, проф. др Ве
селинка Зечевић, проф. др Гордана Дозет, проф. др Горица Цвијановић, проф. др Лазар Ружичић, проф. др Славица Костић Николић, 
проф. др Тибор Кењвеш, проф. др Слободан Миленковић, проф. др Здравко Хојка, проф. др Тамара Галоња, проф. др Славица Савић, 
Жељана Пријић и Едита Сутуровић. 

СПИСАК НАЗИВА ПРОЈЕКАТА У ЧИЈОЈ СУ РЕАЛИ ЗАЦИЈИ УЧЕСНИЦИ ФАКУЛТЕТИ МЕГАТРЕНД УНИ ВЕРЗИТЕТА: 
Од подстицања иницијативе, сарадње, стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву,  ■ евиденциони број 
179034. На пројекту учествује проф. др Војислав Андрић, запослен на Факултету за међународну економију.
Моделирање развоја и интеграције Србије у светске токове у светлу економских, друштвених и политичких гибања,  ■ евиденцио
ни број 179038. На пројекту учествује проф. др Рајко Буквић, запослен на Факултету за међународну економију.
Оптоелектронски нанодимензиони системи,  ■ евиденциони број 45003. На пројекту учествују: проф. др Весна Милановић запослена на 
Факултету за међународну економију, проф. др Душан Јоксимовић и асистент Андреа Бучалина, запослени на Факултету за пословне 
студије. 
Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у  ■
медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању, евиденциони број 44006. На пројекту 
учествује проф. др Весна Милановић запослена на Факултету за међународну економију, проф. др Душан Јоксимовић и асистент Ан
дреа Бучалина, запослени на Факултету за пословне студије; са Факултета за компјутерске науке ангажовани су истраживачи: проф. 
др Милан Туба, проф. др Вјекослав Будимировић, асистетни Ивона Брајевић, Небојша Бачанин и Милош Суботић. 
Географија Србије,  ■ евиденциони број 47004, На пројекту учествује доц. др Наташа Бајић запослена на Факултету за културу и 
медије.
Срби и Србија у југословенском и међународном контексту, унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници,  ■
евиденциони број 47027. На пројекту учествује доц. др Наташа Бајић. 
Динамички системи у природи друштва: Филозофски и емпиријски аспекти,  ■ евиденциони број 179041. На пројекту учествује Миро
слав Мићевић асистент Факултета за културу и медије.
Истраживање савремених биотехнолошких поступака у производњи хране за животиње у циљу повећања конкурентности,  ■
квалитета и безбедности, евиденциони број 46012. На пројекту учествује проф. др Љиљана Костандиновић.
Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања,  ■ евиденциони број 46006. На пројекту учествују: проф. др Гор
дана Дозет и проф. др Ружица Цвијановић. 
Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производну без- ■
бедне хране, евиденциони број 31003. На пројекту учествује проф. др Здравко Хојка. 
Савремени биотехнолошки приступ решавању проблема суше у пољопривреди Србије,  ■ евиденциони број 31005. На пројекту 
учествује проф. др Слађана Савић.
Проучавање биљних патогена артропада, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње  ■
безбедбе хране, евиденциони број 31043. На пројекту учествује проф. др Слободан Миленковић. 
Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима,  ■ евиденциони број 
31092. На пројекту учествују проф. др Јелена Бошковић и проф. др Веселинка Зечевић.
 Ранка Митровић ■ 

Др Беба Ракић  
део пројекта  

„Даме у маркетингу“
Проф. др Беба Ракић, редовни професор 

маркетинга на ФПС и ФКМ, изложиће своја 
наставна и научна искуства у оквиру истра
живачког пројекта „Даме у маркетингу“, који 
је покренула редакција часописа „Taboo“.

Пројекат је обухватио водеће теорети
чарке и практичарке маркетинга у Србији.

Резултати овог истраживања биће обја
вљени у двотомној књизи на укупно 1600 
страницa. М.А. ■
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ску Оцокољић, проф. др Татјану Цветков
ски, проф. др Зорана Аврамовића, јереја др 
Жељка Р. Ђурића, мастер Снежану Берић, 
Бранка В. Јокића, Љубицу Његомир Живић, 

Миомира Кораћа, Снежану 
Голубовић, мр Јадранку 
Божић, Јелену Арнауто
вић, Невену Јанићијевић 
Матић, мастер Јовану 
Јањић, др Љубинка Раден
ковића, мастер Младена 
Гвера, проф. др Милоја М. 
Ракочевића, Драгољуба Р. 
Живојиновића, др Стојана 
Обрадовића, проф. др Сло
бодана Бранковића, Мића 
Милетића, мр Антуна 
Милетића, мр Бодина 
Вукадиновића, проф. др 
Николу Цветковића. ■

Нови живот „Мегатренд ревије“
Пише:  проф. др Борис Кривокапић,  

главни уредник

„Мегатренд ревија“ је научно гла
сило Мегатренд универзитета. 

Она је, према класификацији Министар
ства науке, просвете и технолошког раз
воја Републике Србије, високо позицио
нирана као водећи национални научни 
часопис у Србији (М53).

„Ревија“ излази од 2004. године, 4 
пута годишње, на српском и енглеском 
језику. Отворена је за квалитетне радове 
и ауторе из читавог света. Има међуна
родну редакцију и међународни изда
вачки савет. Путем размене и на друге 
начине, стиже до читалаца и ван гра
ница Србије.

Средином 2012. дошло је до промене 
главног уредника, а затим је часопис 
доживео крупне промене и то на неко
лико нивоа :

Измењени су и допуњени издавачки  ■
савет и редакција, тако што су обо
гаћени истакнутим научницима из 
(абецедним редом) : Хрватске, Итали
је, Македоније, Русије, САД и Укра
јине, као и новим угледним именима 
из Србије. Ретко који научни часо
пис, било где у свету, може се, као 
„Ревија“, похвалити тиме да у редак
цији односно издавачком савету има 
угледна имена из чак 15 држава!
Мада првобитно основан као часопис  ■
за примењену економију, „Ревија“ је 
одавно изашла из тих оквира, одва
јајући на својим страницама место 
и за радове из других друштвених 
наука. Почев од броја 3/2012 она је 
и званично у правом смислу речи 

мултидисциплинарни научни часопис, 
што значи да ће се подједнако пажљиво 
односити како према радовима из еконо
мије, менаџмента и маркетинга, тако и 
према онима из домена права, политике 
и безбедности, међународних односа и 
информационог друштва. 
До средине 2012. „Ревија“ је излазила 2  ■
пута годишње на српском језику и 2 пута 
на енглеском, с тим да су бројеви на енгле
ском, заправо, представљали преводе при
лога на српском. Почев од броја 3/2012, 
„Ревија“ излази 4 пута годишње, у 4 у свему 
различита броја. Радови се објављују на 
језику на ком су предати редакцији – срп
ском или енглеском. Другим речима, сваки 
број „Ревије“ је двојезично издање, делом 
на српском , а делом на енглеском.
И коначно, „Ревија“ је претрпела одре ■
ђене графичке промене у смислу нешто 
другачијег решења њених корица. 

Сваки рад се рецензира од стране два 
рецезента. При томе се редакција строго 
држи правила о међусобној анонимности 
аутора и рецензената рецензенти не знају 
ко је и одакле аутор рада, као што ни аутор 
не зна имена рецензената.

Часопис се размењује у земљи и ино
странству, с тим да се ради на томе да се та 
размена подигне на виши ниво.

Сви напори редакције усмерени су ка 
томе да, с обзиром на то да већ сада испу
њава све потребне услове, „Ревија“ што пре 
добије од Министарства науке, просвете и 
технолошког развоја Републике Србије кате
горизацију међународног часописа (М24). 
То ће значити велики корак у развоју нашег, 
у сваком погледу све квалитетнијег и цење
нијег гласила.

За крај, 2013. година је посебно 
важна. У њој се славе два велика јуби
леја која ће на одговарајући начин бити 
обележена од стране „Ревије“.

Прво, број 1/2013. биће посебан, 
јубиларни број посвећен 60. рођендану 
оснивача и ректора Мегатренд универ
зитета, истакнутог научног радника и 
писца, проф. др Миће Јовановића. Број 
је у припреми, а радове су написали врло 
угледни научници из десетак држава.

Друго, у 2013. обележава се 10. година 
од излажења „ревије“. То је можда и при
лика да она већ ове добије категориза
цију међународног научног часописа, 
што, искрено верујемо, с пуним правом 
заслужује. ■

Факултет за културу и медије Мегатренд 
универзитета у Београду, већ четири 

године, објављује свој годишњак под уред
ништвом проф. др Слободана Бранковића. 
Годишњак Факултета за културу и медије 
препознат је у домаћој академској заједници 
као угледан научни часопис који значајно 
доприноси развоју медијских, комуниколо
шких и културолошких студија.

Четврти број овог часописа појавио се 
крајем 2012. године, окупивши ауторе: проф. 
др Мићу Јовановића Божинова, проф. др 
Ану Ланговић Милићевић, проф. др Драгана 
Никодијевића, мастер Лидију Петровић, 
проф. др Радована Радовановића, доц. др 
Татјану Миливојевић, проф. др Јасну Јани
ћијевић, мастер Александру Бокан, мр Ану 
Јурчић, Николину Врцељ, проф. др Миљојка 
Базића, проф. др Весну Милановић, мастер 
Александра Базића, др Мирослава Кука, 

Четврти број Годишњака ФКМ
др Боја Колонџовског, др Методија Стоја
новског, Јасмину Митровић Марић, др 
Предрага Јеленковића, доц. др Валентину 
Муцунску Палевску, мастер Зорана Бран
ковића, Ану Стевано
вић, академика Радована 
Вучковића, академика др 
Радомира В. Ивановића, 
проф. др Миливоја Павло
вића, проф. др Николу 
Цветковића, проф. др 
Јерка Денегрија, проф. др 
Николу Моравчевића, доц. 
др Миомира Г. Петровића, 
доц. др Смиљку Исаковић, 
др Бранка Златковића, 
Марину Никодијевић, мр 
Јована Н. Ивановића, др 
Мирослава Перишића, 
доц. др Виолету Цветков
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Крајем децембра 2012. године на Мегатренду је објављен обиман Зборник 
радова са научног скупа.

У оквиру прве тематске целине, у Зборнику су објављени радови: проф. др 
Бранка Прњата, проф. др Весне Ђукић, проф. др Дејане Прњат, коауторски 
рад проф. др Ане Ланговић Милићевић, проф. др Татјане Цветковски и 
доц. др Златка Ланговића, коауторски рад проф. др Мирка Милетића и 
мастер Невене Милетић, доц. др Драгана Ћаловића, коауторски рад доц. 
др Златка Ланговића, мастер Бранкице Пажун и проф. др Ане Ланговић 
Милићевић, доц. др Радивоја С. Петровића, др Владимира Кривошејева, 
мастер Весне Милановић Симичић, мастер Снежане Ђорђевић, те мастер 
Марије Боранијашевић.

У оквиру друге тематске целине објављени су радови: проф. др Дивне 
Вуксановић, проф. др Зорана Аврамовића, проф. др Сеада Алића, проф. 
др Драгана Никодијевића, проф. др Снежане Николајевић, коауторски рад 
доц. др Татјане Миливојевић и доц. др Драгане Јовановић, доц. др Миомира 
Петровића, доц. др Будимира Поточана, доц. др Смиљке Исаковић, мастер 
Јелене Арнаутовић, јереја др Жељка Р. Ђурића, Владимира Коларића, мр 
Невене Јанићијевић Матић и Драгана Јаковљевића.

У оквиру треће тематске целине објављени су следећи прилози: 
коауторски рад проф. др Добривоја Станојевића и доц. др Марка М. 
Ђорђевића, коауторски рад проф. др Биљане Ратковић Његован и мастер 
Иве Шиђанин, проф. др Татјане Т. Дуроњић, проф. др Звездана Вукановића, 
коауторски рад доц. др Татјане Миливојевић и мастер Невене Миљановић, 
коауторски рад доц. др Наташе Симеуновић Бајић, др Луције Веснић 
Алујевић и мастер Александре Мајдаревић, коауторски рад доц. др Весне 
Балтезаревић и Катарине Драговић, доц. др Драгане Новаковић, доц. 
др Наде Торлак, коауторски рад доц. др Виолете Цветковске Оцокољић 
и проф. др Татјане Цветковски, мр Милеве Павловић, коауторски рад 
мастер Слободана Вулетића и мастер Војислава Тодоровића, као и рад 
мастер Зорана Бранковића.

Д. Ћ. ■

Међународни научни скуп на Факултету за културу и медије

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА, УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО 
И МЕДИЈСКА ПРАКСА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ 

ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА

На Факултету за културу и медије 
Мегатренд универзитета у Београду 

31. маја 2012. године одржан је научни 
скуп „Културна политика, уметничко 
стваралаштво и медијска пракса у функ
цији одрживог друштвеног развоја“.

Скуп је организован у оквиру истра
живачког пројекта „Унапређење јавних 
политика у Србији у функцији побољ
шања социјалне сигурности грађана и 
одрживог привредног раста“, који се реа
лизује у периоду од 2011. до 2014. године 
под покровитељством Министарства про
свете, науке и технолошког развоја Репу
блике Србије (МНТР бр. 47004). Будући 
да је реч о међуфакултетском пројекту на 
Мегатренд универзитету, истраживачи са 
Факултета за културу и медије реализују 
један од подпројеката – „Управљачко
организациона димензија културне, умет
ничке и медијске праксе као претпоставке 
одрживог развоја“. Неизбежан услов успе
шног научноистраживачког рада у оквиру 
пројекта, односно подпројекта јесте одр

жавање оваквих научних скупова о темама 
које кореспондирају са њиховим циљевима.

Пријаве за учешће на скупу послао је 
велики број истраживача и универзитетских 
наставника и сарадника из Србије и региона. 
Организациони одбор, у саставу: проф. др 
Мирко Милетић, председник, проф. др Дра
ган Никодијевић, доц. др Драган Ћаловић и 
доц. др Смиљка Исаковић, чланови, после 
пажљивог увида у пријављене теме утврдио 
је Програм научног скупа, одлучујући да 
радови буду саопштени у три секције:

Кулурна олиика и орживи  ■
рушвени развој
Уменичко сваралашво и изазови  ■
савремено рушва и 
Масовни меији и меијске оранизације  ■
као субјеки кулурне олиике и 
ромоери уменичко сваралашва

Скуп је почео пленарном сесијом на 
којој је учеснике, бројне госте, представнике 
научне и стручне јавности, поздравио про

ректор Мегатренд универзитета проф. 
др Борис Кривокапић. Декан Факултета 
за културу и медије проф. др Миливоје 
Павловић говорио је о месту и улози 
Факултета у академској заједници Србије, 
а продекан за науку проф. др Драган 
Никодијевић о научноистраживачком 
раду на Универзитету и Факултету.

Учесници су саопштавали резултате 
научноистраживачког рада у оквиру 
тема које су пријавили за скуп током 
преподневне и поподневне сесије сваке 
од три секције, чији су рад модерирали 
доц. др Драган Ћаловић, доц. др Мио
мир Петровић и доц. др Виолета Цве
тковска Оцокољић.

Скуп је окончан пленарном сесијом, 
на којој је резимиран једнодневни рад и 
предложено је да Факултет за културу 
и медије и убудуће организује сличне 
научне конференције о најактуелнијим 
темама у културолошкој и комуниколо
шкој научној области. 

Драган Ћаловић ■
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Бога та изда вач ка про дук ци ја Мега тренд уни вер зи те та

ШТАМ ПА НА РЕЧ  
КАО МЕДИЈ КОМУ НИ КА ЦИ ЈЕ
Раст уни вер зи те та пра ти ло је и гра на ње њего ве изда вач ке про дук ци је. Настав ни садр жа ји гото во 
свих пред ме та при сту пач ни су сту ден ти ма у обли ку штам па них уџбе ни ка или при руч ни ка

Тако ре ћи од самог осни ва ња, Мега тренд штам па књи ге за потре бе сво јих сту де на та и настав ни ка.
Изда вач ка делат ност Мега тренд уни вер зи те та сво ја изда ња пла си ра пре ко соп стве не књи жар ске мре же, као и у сарад њи са дру

гим изда вач ким кућа ма и дистри бу те ри ма у земљи и ино стран ству. Избо ром ауто ра, ква ли те том и бро јем насло ва, тира жи ма и ути
ца јем на обра зов ни и кул ту р ни ниво сре ди не у којој делу је, Мега тренд се увр стио међу нај ве ће и нај ква ли тет ни је изда ва че струч не 
књи ге на овим про сто ри ма и у ред реле вант них науч них, обра зов них и кул ту р них уста но ва.

Обја вљу је мо спи сак насло ва штам па них под Мега трен до вим зна ком у послед ње две годи не:

Предраг Капор: БАНКАРСТВО СА МЕЂУНАРОДНИМ БАНКАРСТВОМ ■
Владимир Првуловић: ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА ■
Јасмина Новаковић: ЕУПРАВА ■
Наташа Цветковић: ФИНАНСИЈСКЕ СТРАТЕГИЈЕ КОРПОРАЦИЈА ■
Мирко Кулић: ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ■
Јасмина Новаковић: ИНФОРМАТИКА ■
Срећко Милачић, Предраг Капор, Маријана Љубић: ИНСТРУМЕНТИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И ПОСЛОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ■
Весна Алексић: ИСТОРИЈА РУСИЈЕ ■
Весна Алексић: ИСТОРИЈА СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ ■
Мирко Кулић: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ ■
Радан Илић: КРИВИЧНИ ПОСТУПАК ■
Весна Милановић: ЛОГИСТИКА ■
Хасан Ханић и Алиса Марић: МАРКЕТИНГ У МЕДИЈИМА ■
Предраг Капор: МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ ■
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И.М. ■

Према каталогизацији из нај ре фе
рентније базе у нас, оне у Народној 
библиотеци Србије, Мегатренд уни
верзитет је до сада објавио преко 470 
засебних издања.

Прво издање тада Мегатренд универзи
тета примењених наука, била је моно
графија Миће Јовановића „Стратешко 
управљање инвестицијама у проце
сној индустрији“, објављена 1990. Први 
уџбеник је из пера истог аутора – „69 
лекција о менаџменту“ (1994).

У ову статистику не спадају скрипте, 
каталози, информативни материјал и 
остале публикације које не подлежу 
каталогизацији у Народној библиотеци 
Србије.
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Преда ва ње акаде ми ка Ива на Јевти ћа о музич ком живо ту у Срби ји

И ОДСУ СТВО КУЛ ТУР НЕ ПОЛИ ТИ КЕ 
ЈЕ ПОЛИ ТИ КА, АЛИ ЛОША
„За мале и недо вољ но раз ви је не земље, попут Срби је, кул тур на уте ме ље ност је битан елемент очу ва ња 
иден ти те та, па и суве ре ни те та“, казао је овај углед ни ком по зи тор на пре да ва њу у вели ком амфи те атру

Сре ди ном новем бра 2012. у нај ве ћем 
амфи те а тру зда ња Мега трен да у Ул. 
Гоце Дел че ва 8 на Новом Бео гра ду гово

ри ло се о музи ци, и чула се музи ка, и то каква. 
Ака де мик Иван Јев тић, један од нај по зна ти јих 
и нај плод ни јих срп ских ком по зи то ра, одр жао 
је сту ден ти ма, настав ни ци ма и широј јав но сти 
пре да ва ње под насло вом „Музи ка у Срби ји – 
Срби ја у музи ци“. Пре да ва ње је било илу стро
ва но музич ким инсер ти ма из дела овог ауто ра 
у изво ђе њу нај у глед ни јих свет ских музи ча ра 
и орке ста ра, тако да су се при сут ни осе ћа ли 
као да су на миникон цер ту.

Пред ста вља ју ћи ака де ми ка Јев ти ћа на 
почет ку пре да ва ња, декан ФКМ Мили во је 
Павло вић изнео је нај ва жни је подат ке из 
њего ве био би бли о гра фи је. Из ства ра лач ке 
ради о ни це Ива на Јев ти ћа до сада је иза шло 
више од сто ти ну дела сим фо ниј ске, кон цер
тант не и камер не музи ке; шезде се так дела 
публи ко ва но је код фран цу ских и швај цар
ских изда ва ча, а у разним земља ма све та, од 
САД до Јапа на, и од Швед ске до Грч ке, изда то 
је 20 ЦДа с Јев ти ће вом музи ком. Пре ма 
Павло ви ће вим речи ма, Јев ти ћев опус чини 
част срп ској кул ту ри и држа ви Срби ји, „пред
ста вља ју ћи нас пред све том, и нама сами ма, 
као народ с кул ту ром а не само с исто ри јом“.

Јев тић је лау ре ат пре сти жних интер на
ци о нал них кон кур са за ком по зи ци ју. Осим 
оста лог, аутор је и јед не опе ре („Ман дра го ла“). 
Пре да вао је ком по зи ци ју и дири го ва ње на 
низу свет ских уни вер зи те та. Пре неко ли ко 
годи на Јев тић је јед ну сво ју ком по зи ци ју 
посве тио Мега тренд уни вер зи те ту („Сона та 
за фагот и кла вир“). Сона та је публи ко ва на у 
Пари зу, а њен почет ни део обја вљен је у књи зи 

рек то ра Миће Јова но ви ћа „Ум цару је“ (2010). 
У некој све ча ној при ли ци ово дело биће изве
де но и на самом Мега тренд уни вер зи те ту.

Од јуна 2012. годи не ака де мик Иван Јев
тић је про фе сор по пози ву на Факул те ту за 
кул ту ру и меди је.

На самом почет ку пре да ва ња ака де мик 
Јев тић изнео је висо ку оце ну доме та дома
ћих ства ра ла ца у раз ли чи тим обла сти ма, 
посеб но у сфе ри музи ке. По њего вим речи ма, 
ми има мо шта да изне се мо на свет ску трпе зу 
духа. За мале и недо вољ но раз ви је не земље, 
попут Срби је, кул тур на уте ме ље ност битан 
је еле мент очу ва ња иден ти те та, па и суве ре
ни те та – нагла сио је наш гост. Али, држа ва и 
меди ји не чине довољ но да огром но кул тур но 
бла го, како сада шњег тако и рани јих поко
ле ња ства ра ла ца, дође до гра ђа на, од којих се 
зна тан део држи на кул тур ној мар ги ни, у цар
ству шун да.

Гово ре ћи о кул тур ној поли ти ци у Срби ји, 
ака де мик Јев тић изнео је низ вео ма оштрих и 
аргу мен то ва них кри ти ка. Он је пре ци зи рао 
да се те кри ти ке одно се пре све га на послед
њих десе так годи на, у који ма је дошло до 
опа сног зане ма ри ва ња кул ту ре и екс пло зи је 
кича и шун да. Кул ту ро ло шки зани мљи ва 
била је Јев ти ће ва опа ска о одре ђе њу самог 
пој ма кул тур не поли ти ке. По њему, кул тур на 
поли ти ка под ра зу ме ва збир све сних и про
ми шље них посту па ка и акци ја чији је циљ да 
се задо во ље кул тур не потре бе мно штва; али, 
кул тур ну поли ти ку чини и одсу ство таквих 
акци ја. Овај ком по зи тор нагла ша ва да је и 
непо сто ја ње јасне кул тур не поли ти ке тако ђе 
нека ква поли ти ка, као што је, по ана ло ги ји, и 
некул ту ра састав ни део шире схва ће не кул
ту ре... Овај део изла га ња ака де мик Јев тић 
завр шио је оце ном да је кул тур на поли ти ка 
у Срби ји у зна ку одсу ства све сних и про ми
шље них акци ја и посту па ка чији би циљ био 
при бли жа ва ње кул тур них вред но сти нај ши
рем сло ју гра ђа на.

Кад је реч о зби ва њи ма у музи ци, ака де мик 
Јев тић оце нио је да смо све до ци некри тич ког 
уво за и ско ро је вић ког вели ча ња ино стра них 
про ду ка та, уз неиз бе жно запо ста вља ње аутен
тич ног ства ра ла штва с ово га тла. Пре да вач је 
сво ју тезу илу стро вао низом при ме ра. За дола
зак одав но пре цве та ле и кре а тив но неза ни
мљи ве пева чи це Мадо не из град ске касе Бео
гра да издво је но је 20 мили о на дина ра, коли ко 
изно си годи шњи буџет јед ног од бољих пре
сто нич ких позо ри шта! Јев тић је напо ме нуо и 
да уста но ва „Југо кон церт“ из град ског буџе та 
доби ја новац само за пла те, а не и за про гра ме, 

што оста вља ката стро фал не после ди це по 
кул тур ни живот Бео гра да и Срби је, па и 
музич ки укус низа гене ра ци ја.

Ака де мик Јев тић кри тич ки је гово рио 
о уло зи меди ја, који не пра те пажљи во 
истин ске музич ке дога ђа је, а сва ко днев но 
детаљ но и неу ку сно изве шта ва ју о при
ват ном живо ту, баха на ли ја ма и ноћ ном 
про во ду шундпева чи ца. Спо ме нуо је 
изван ре дан кон церт пија ни сте Алек сан
дра Маџа ра (шест пар ти та Ј. С. Баха изве
де них за јед но вече!), или наступ Јасмин ке 
Стан чул, око којих у меди ји ма има мо 
пот пу но глу ви ло. Пре да вач је кри ти ко
вао и прак су јав ног теле ви зиј ског сер ви са 
који сва ко вече пози ва да уђе мо у Евро пу, 
а пуну деце ни ју не пла ћа аутор ске хоно
ра ре дома ћим ком по зи то ри ма – што је 
сасвим нее вроп ски! Ака де мик је кри ти
ко вао и нека дома ћа музич ка зби ва ња 
око којих се ства ра атмос фе ра која није 
ства ра лач ка ни кул тур на; спо ме нуо је 
„Гучу“ и „Егзит“ као места на који ма има 
више алко хо ла, кркан лу ка, дро ге и дру
гих видо ва немо рал ног пона ша ња него 
истин ске кул ту ре. „Атмос фе ра цир ку ске 
шатре и заба ва нај ни жег нивоа не ства
ра ју сли ку с којом може мо Евро пи да се 
при ка же мо као кул тур на сре ди на“, рекао 
је ака де мик Јев тић.

Као пози ти ван при мер из све та, Јев
тић је спо ме нуо иску ство Фин ске и напо ре 
које та држа ва, њени меди ји и читав народ 
чине на афир ма ци ји дела свог сјај ног 
ком по зи то ра Јана Сибелијуса. Јев тић је 
напо ме нуо да и ми има мо ком по зи то ре с 
изван ред ним опу сом (посеб но апо стро
фи ра ју ћи дело Ст. Мокрањ ца, Хри сти ћа, 
Мило је ви ћа, В. Мокрањ ца, Ради ћа), али 
недо ста је осми шље на кул тур на поли ти ка.

Одго ва ра ју ћи на низ зани мљи вих 
пита ња сту де на та и публи ке, ака де мик 
Јев тић изра зио је наду да ће акту ел на 
Вла да Срби је, и сада шња еки па у Мини
стар ству кул ту ре, фор му ли са ти и при
ме њи ва ти наче ла кул тур не поли ти ке 
која вели ки део сада искљу че них гра
ђа на може уве сти у про стор аутен тич
ног кул тур ног дожи вља ва ња, а ства ра
о це у про стор саме кул тур не кре а ци је.

Акту ел ни мини стар кул ту ре, Бра ти
слав Петко вић, послао је пору ку, а пре
да ва њу су, у њего во име, при су ство ва ли 
Дра ган Кола ре вић, помоћ ник мини стра, и 
Миро слав Јан ко вић, шеф каби не та мини
стра кул ту ре. Мари ја Алек сић ■Ака е ми к Ива н Јев и ћ
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Међу факултетима Мегатренд универзитета посебно се 
издваја Факултет за биофарминг из Бачке Тополе. Про
фесори и студенти поставили су себи изразито високе 

циљеве и у настави и у примени знања, тежећи да својим научним 
достигнућима створе предуслове за производњу здраве хране. 
Верују да тиме на најбољи начин повезују Србију са светом.

Најважнији услов за улазак нашег аграра у светске токове 
здравствено исправне хране јесте едукација односно професи
онално усмерење студената за биофарминг технологију и орга
низацију производње, контролу, стандардизацију и маркетинг 
биофарминг производа – каже професор др Јелена Бошковић, 
декан Факултета за биофарминг Бачка Топола и додаје:  Стога 
се при прилагођавању образовања мора полазити од његове еко
логизације. То подразумева поглед у будућност, проширивање 
видика у свим областима наука о значају заштите животне сре
дине. Циљ нашег образовног програма да Србија постане један 
од значајних произвођача и извозника здравствено квалитетне и 
високо вредне хране. Кључ будућег успеха пољопривреде и целог 
агрокомплекса јесте ближе повезивање научних истраживања 
и центара за развој пољопривреде са институцијама средњег, 
вишег и високог образовања.

На Факултету за биофарминг ближе су разрадили елементе 
рада и деловања који их приближавају постављеним циљевима. 
Истичу да је школовање студената у складу са Болоњском 
декларацијом, Законом о високом образовању Републике 
Србије и Статутом Мегатренд универзитета. Школују и стварају 
стручњаке специфичног образовног профила за потребе 
органске пољопривреде. Уз богата домаћа научна достигнућа 
и практична искуства  добро су повезани и са светским  
образовним и научним центрима, чија искуства и нова научна 
достигнућа такође желе да примене. Зато се посебна пажња 
поклања усавршавању и образовању наставника. На факултету 
се перманентно развија материјална и експериментална база 
за практичну обуку студената. Већ је постала пракса и размена 
студената са познатим факултетима и универзитетима у 
Европи који промовишу органску пољопривредну производњу. 

Схватајући да је у будућности специјализација у производњи 
органске хране важно опредељење, организовање мастер и 
докторских студија усмерено је на најважније гране органске 
пољопривреде, како биљне тако и анималне производње. 
Настоје, најзад да, формирају и сопствену Службу за непосредни 
трансфер најновијих научних достигнућа и практичних 
искустава до непосредних произвођача, фармера, који су се 
определили за органску производњу.

Само у протеклој, 2012. години, Факултет за биофарминг 
бележи више значајних активности као што су учешћа на међу
народним симпозијумима, рад на пројектима Министарства за 
науку и просвету Републике Србије, учешће у COST акцији у 
Бриселу за контролу квалитета воћа и поврћа, као и на Медите
ранском агрономском институту у Барију у Италији. Бележимо 
даље и да је Факултет за биофарминг  био суорганизатор међу
народно научног скупа на Тари, да је др Слободан Миленковић 
одржао предавање „Интегрална заштита винове лозе“ у Ваљеву, 
професор др Јелена Бошковић учествовала на међународној еко
конференцији у Новом Саду, доц. др Тибор Кењвеш учествовао 
на светском конгресу у Немачкој, студенткиња Јасмина Ђоковић 
изабрана за пројекат „Путујмо у Европу“, проф. др Здравко Хојка 
објавио рад у међународном часопису , доц. др Слађана Савић 
постала члан управног одбора COST акције, група професора 
учествовала на међународном сипозијуму у Мађарској, профе
сор др Јелена Бошковић представила реферат у Српској акаде
мији наука и уметности, докторанткиња Драгана Вукашиновић 
добила посао на престижном Универзитету у Копенхагену у 
Данској...

Ако се, осим тога, погледа списак  SCIиндексираних радова 
наставника Факултета за биофарминг које су објавили само 
у протекле четири године, онда је то више од тридесет, а још 
толико је објављених уџбеника и монографија.

Крајем јануара стигла је још једна добра вест: Факултет за 
биофарминг акредитован је за научни и истраживачки рад код 
Министарства просвете и науке.

Вељко Поточан ■

НАУКОМ ДО ЗДРАВЕ хРАНЕ
Опредељењем за образовање које промовише органску пољопривредну производњу и здраву храну,  
Факултет за биофарминг у Бачкој Тополи настоји да допринесе чвршћем повезивању Србије са светом

МИРЕЛА ЈЕ НАЈБОљА
Од када постоји Факултет за биофарминг у Бачкој Тополи, 

а за то време дипломирало је више од осам стотина студе
ната, није се још догодило да неко оконча студије са просечном 
оценом 10. Дана 13.7.2012. баш то је остварила студенткиња 
Мирела Матковић одбранивши дипломски рад под насловом 
Уицај еноиа на комонене риноса квалиеа вре 
шенице (Tru ti cum durum Desf). Ментор јој је била професор др 
Јелена Бошковић.

Мирела Матковић рођена је 7.10.1989. године у Мостару. 
Основну школу „Никола Тесла“ завршила је у Бачкој Паланци 
с одличним успехом. Одликаш је била све четири године и у 
Средњој пољопривредној школи, смер прехрамбени техничар. 
У току школовања посебно се истицала, због чега је учествовала 
на републичком такмичењу из математике и прехрамбене тех
нологије. Тек је на Факултету за биофарминг показала сав свој 
таленат и знање. Прошле 2012. године уписала је мастер студије 
на Пољопривредном факултету у Новом Саду, смер органска 
пољопривреда, као стипендиста Министарства за просвету, 
науку и технолошки развој Републике Србије. Стипендију је 
добила као један од најбољих пријављених на мастер студије.

В. П. ■

Проф. р Јелена Бошковић и нарађена суенкиња Мирела Маковић 
са рекором Мићом Јовановићем
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ДУхОВНИ СВЕТИОНИК ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ
Пре деценију и по Факултет за менаџмент и Виша школа за менаџмент основани 
су како би омогућили да се настави два века дуга традиција образовања младих у 
Тимочкој крајини. Данас се у овом граду образује шеснаеста генерација високошколаца.

Факул тет за менаџ мент у Заје ча ру 
про сла вио је у 2012. годи ни пет
на ест годи на успе шног рада и 

обра зо ва ња. Почео је са радом на Михољ
дан, 12. окто бра 1997. годи не. Само годи ну 
дана пре, поче ла је са радом Виша шко ла 
за менаџ мент.

Факул тет је први при ват ни факул тет 
у Источ ној Срби ји. Осно ван је у гра ду у 
коме је тра ди ци ја обра зо ва ња дуга ско ро 
два века, јер је гим на зи ја осно ва на још 
дале ке 1836. годи не и убра ја се у нај ста ри је 
у Срби ји. 

Факул тет за менаџ мент осно ван је 
за потре бе шко ло ва ња висо ко струч них 
кадро ва са под руч ја Тимоч ке кра ји не и, од 
свог осни ва ња па до данас, обра зу је сту
ден те из обла сти еко но ми је и менаџ мен та.

Осни вач ове висо ко школ ске инсти
ту ци је је про фе сор др Мића Јова но вић, 
при зна ти европ ски и свет ски струч њак 
из еко но ми је и менаџ мен та, сада рек тор 
Мега тренд уни вер зи те та. 

Про фе сор Јова но вић рођен је на овим 
про сто ри ма и, из љуба ви пре ма свом род
ном кра ју, осно вао је ову висо ко школ ску 
инсти ту ци ју, са циљем да помог не обра зо
ва ње мла дих и раз вој Тимоч ке кра ји не. 

ног коми те та ,,EDU I NI VE R SAL OFFI CIAL 
SELEC TION“ којим је свр стан међу 1000 нај бо
љих факул те та менаџ мен та и бизни са у све ту. 

Факул тет посе ду је сер ти фи кат о ква ли
те ту од стра не аме рич ке аген ци је ,,АQА Inter
na ti o nal“.

Поред успе шне реа ли за ци је сту диј ских 
про гра ма факул тет орга ни зу је семи на ре из 
обла сти инфор ма ти ке, менаџ мен та у здрав
ству, као и менаџ мен та у тури зму.

Седи ште факул те та је у згра ди повр ши не 
1700 м2. У њој је вели ки амфи те а тар, слу ша
о ни це, рачу нар ска лабо ра то ри ја, библи о те ка 
и скрип тар ни ца, сту дент ска слу жба, сту дент
ски клуб, дека нат, каби не ти настав ни ка и сви 
потреб ни садр жа ји за реа ли за ци ју сту диј ских 
про гра ма. Згра да је окру же на парк шумом 
,,Кра ље ви ца“, а у непо сред ној бли зи ни нала зе 
се: спорт ска хала, ста ди он, тени ски тере ни, 
хипо дром и ски ја ли ште.

Поред обра зов ног рада Факул тет дона ци
ја ма пома же: шко ле, уста но ве, град ске мани
фе ста ци је и хума ни тар не акци је.

Тиме је Факул тет при су тан у јав ном 
живо ту у Тимоч кој кра ји ни и даје свој допри
нос раз во ју у мно гим обла сти ма. Град Заје чар 
му је доде лио годи шњу награ ду за допри нос у 
све у куп ном раз во ју гра да и општи не.

Данас на Факул те ту за менаџ мент сту ди
ра ју ака дем ци из Тимоч ке кра ји не и чита ве 
Срби је, по настав ним пла но ви ма и про гра
ми ма који су ускла ђе ни са новим Зако ном о 
висо ком обра зо ва њу. 

Факул тет има чети ри акре ди то ва на сту диј
ска про гра ма и то: Основ не ака дем ске сту ди је 
менаџ мен та, Мастер ака дем ске сту ди је менаџ
мен та, Спе ци ја ли стич ке сту ди је – менаџ мен та 
послов них инфор ма ци о них систе ма и Док тор
ске сту ди је – менаџ мен та при род них ресур са. 

Дипло ми ра ни сту ден ти Факул те та за 
менаџ мент сада су дирек то ри и воде ћи мена
џе ри у при вре ди, при ват ном бизни су, бан
ка ма, држав ној упра ви и јав ном сек то ру у 
Заје ча ру, Тимоч кој кра ји ни и Срби ји. Један део 
дипло ми ра них сту де на та су воде ћи мена џе ри 
у ком па ни ја ма у Кана ди, Аме ри ци и земља ма 
Европ ске уни је.

Изве стан број дипло ми ра них сту де на та 
Факул те та, који је завр шио маги стар ске и док
тор ске сту ди је, данас су настав ни ци Факул
те та за менаџ мент у Заје ча ру. Тиме је ство рен и 
настав нонауч ни кадар за даљи раз вој висо ко
школ ског обра зо ва ња у Тимоч кој кра ји ни.

Факул тет има висо ко место у обра зо ва њу, 
у при лог томе сва ка ко гово ри и при зна ње 
доде ље но од стра не Интер на ци о нал ног науч

Зање Факулеа за менаџмен на  Краљевици, Зајечар
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Небој ша Симе о но вић ■ 

„Дан отво ре них вра та“

Про те клих неко ли ко годи на факул тет и 
шко ла орга ни зу ју ,,Дан отво ре них вра та“ за 
мату ран те сред њих шко ла из Заје ча ра. 

Наи ме, 16. маја 2012. годи не, мату ран ти 
и њихо ве раз ред не ста ре ши не посе ти ли 
су факул тет, где их је у вели ком амфи те а
тру поздра вио декан факул те та проф. др 
Недељ ко Маг да ли но вић, који је пред ста вио 
факул тет и гово рио о повољ но сти ма и пред
но сти ма сту ди ја на њему. 

Након тога мату ран ти су оби шли слу
ша о ни це, рачу нар ску лаба ра то ри ју, библи
о те ку и сту дент ски клуб где је наста вље но 
дру же ње са про фе со ри ма и сарад ни ци ма 
факул те та и шко ле.

Посе та  
јапан ског амба са до ра

У окви ру сарад ње са амба са
дом Јапа на у Репу бли ци Срби ји 
у орга ни за ци ји подру жни це 
Јапан ско – срп ског при ја тељ ства 
у Заје ча ру, Факул тет за менаџ
мент посе тио је и одр жао пре да
ва ње амба са дор Јапа на, њего ва 
ексе лен ци ја госпо дин Тошио 
Цуно за ки.

Пре да ва ње је одр жа но 22. 
сеп тем бра на тему: ,,Јаанска еко
но ми ја – рошлос, саашњос и 
буућнос“.

Нова гене ра ци ја бру цо ша

Сту дент ском хим ном ,,Gaudeamus igi tur“ запо че ла је све ча ност пово дом поде ле индек са 
новој гене ра ци ји Факул те та за менаџ мент и Висо ке шко ле за менаџ мент и бизнис у Заје ча ру. 
Ово је 16. гене ра ци ја сту де на та факул те та и они су прву годи ну сту ди ја упи са ли бес плат но. 

Уз при су ство сту де на та, настав ни ка и сарад ни ка, дирек то ра сред њих шко ла и уста но ва и 
зва нич ни ка окру га и општи на са под руч ја Тимоч ке кра ји не, сту ден те и све при сут не је поздра
вио проф. др Мића Јова но вић, рек тор Мега тренд уни вер зи те та и након тога сту ден ти ма одр жао 
прво пре да ва ње. 

Индек се су новим сту ден ти ма уру чи ли декан факул те та проф. др Недељ ко Маг да ли но
вић и дирек тор шко ле проф. др Дра ган Михај ло вић.

Све ча на доде ла дипло ма

Међу на род ни сим по зи јум  
о упра вља њу при род ним  

ресур си ма 

Ува жа ва ју ћи зна чај упра вља ња при род
ним ресур си ма, Факул тет за мен џмент успе
шно је орга ни зо вао дру ги по реду међу на
род ни сим по зи јум о Упра вља њу при род ним 
ресур си ма. Сим по зи јум је одр жан 24. и 25. 
маја у Гам зи град ској бањи код Заје ча ра. Уче
сни ци сим по зи ју ма су дома ћи и стра ни ауто ри 
науч но струч них радо ва који су пре зен то ва ли 
сво је радо ве који су пред ход но при хва ће ни од 
стра не Науч ног одбо ра. Радо ви су штам па ни у 
Збор ни ку радо ва, а елек трон ска вер зи ја збор
ни ка нала зи се на сај ту факул те та.

Семи нар о менаџ мен ту  
у здрав стве ним уста но ва ма

 Факул тет за менаџ мент већ неко ли ко 
годи на успе шно орга ни зу је семи на ре о менаџ
мен ту у здрав стве ним уста но ва ма. Пола зни ци 
семи на ра су запо сле ни у здрав стве ним уста
но ва ма у Репу бли ци Срби ји. Такав семи нар 
одр жан је 10. новем бра 2012. годи не, и након 
успе шне еду ка ци је, сер ти фи ка те је доби ло 
три де се так пола зни ка семи на ра.

Пред ста вља ње  
књи ге о про ме на ма

У амфи те а тру Факул те та за мннаџ мент, у 
петак 21. децем бра 2012. годи не пред ста вље на 
је ,,Књи га о про ме на ма – Три ло ги ја при вре де 
Ти моч ке кра ји не“ гру пе ауто ра: Божи на Јова но
ви ћа, Бра ти сла ва Ђор ђе ви ћа и Мио дра га Ђур
ђе ви ћа у изда њу Факул те та за менаџ мент у Заје
ча ру и Реги о нал не при вред не комо ре Заје чар.

Књи га је поде ље на у три дела: први део носи 
назив ,,Вре ме кад је Срби ја и могла и хте ла“ 
пери од од 1945 до 1991. годи не, дру ги део носи 
назив ,,Суно врат до без на ђа“ и тре ћи део ,,Све
тлост на кра ју туне ла“. Наста ла је по иде ји и уз 
вели ко зала га ње Божи на Јова но ви ћа, дуго го ди
шњег при вред ни ка и јав ног рад ни ка Тимоч ке 
кра ји не, Срби је и нека да шње вели ке Југо сла ви је, 
који је нажа лост про шле годи не пре ми нуо. 

У пре пу ном амфи та тру факул те та уз при
су ство пред став ни ка при вред ног и јав ног 
живо та Тимоч ке кра ји не о књи зи су гово ри ли у 
име изда ва ча: проф. др Мића Јова но вић, рек тор 
Мега тренд уни вер зи те та и Дејан Тошић, пред
сед ник Реги о нал не при вред не комо ре Заје чар. О 
књи зи су гово ри ли и рецен зент Душан Ива нић 
и члан Изда вач ког саве та мр Мија Пет ко вић. 

Пре да ва ње  
про фе со ра Пар ка

Гост Факул те та за менаџ мент у Заје ча ру 
23. фебру а ра 2012. годи не био је про фе сор др 
СунгЏо Парк, осни вач Евро а зиј ске асо ци ја
ци је за сту ди је менаџ мен та и про фе сор Уни
вер зи те та у Бер ли ну.

Про фе сор Парк је у амфи те а тру факул те та 
одр жао пре да ва ње сту ден ти ма и заин те ре со
ва ни ма на тему: ,,Живони сил и инусрија 
живоно сила“.

Марани у обиласку факулеа

Зајенички снимак иломаца исре зрае факулеа

Све ча ност пово дом доде ле дипло ма свр
ше ним сту ден ти ма Факул те та за менаџ мент 
и Висо ке шко ле за менаџ мент и бизнис одр
жа на је 7. јула 2012. годи не.

Дипло ме свр ше ним сту ден ти ма уру чи ли 
су: проф. др Недељ ко Маг да ли но вић, декан 
факул те та и проф. др Дра ган Михај ло вић, 
дирек тор шко ле.

Госоин Цунозаки на Факулеу за менаџмен 
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Сли кар и про фе сор пред иза зо ви ма живо та и умет но сти

МИЛОШ ШОБА ЈИћ: 
хРА БРОСТ И НЕСПУ ТА НОСТ  
ДО ДРСКО СТИ

Аутор импо зант ног опу са, са више од седам де сет само стал них изло жби широм пла не те, 
сна жни је и про во ка тив ни је но ико у њего вој гене ра ци ји изра жа ва анти но ми је савре ме не 
епо хе и поста вља нај те жа, неза о би ла зна пита ња поло жа ја чове ка у дра ми пост бло ков ске 
гло ба ли за ци је

Прет ход на, 2012. годи на, у живо ту и 
ства ра ла штву Мило ша Шоба ји ћа 
била је испу ње на низом сна жних и 

окре пљу ју ћих дога ђа ја. Овај истак ну ти сли
кар и вајар, декан Факул те та за умет ност 
и дизајн, потвр дио се као један од кори фе ја 
модер не ликов не мисли, не само на срп
ском кул тур ном про сто ру већ и на свет ској 
умет нич кој сце ни. Пре ма оце ни воде ћих 
ликов них кри ти ча ра и тео ре ти ча ра умет
но сти, нико од умет ни ка који делу ју на пре
ла зу из јед ног миле ни ју ма у дру ги није тако 
директ но, дрско, убе дљи во и хра бро изра зио 
анти но ми је савре ме не епо хе и дра му чове ка 
бес по моћ ног пред екс пло зи јом масмеди ја, 
зако ни ма ком пју тер ске логи ке и про дук ти ма 
без лич ног кор по ра циј ског све та и прља вог 
капи та ли зма.

Сазре вао у годи на ма сту дент ског 
покре та у Бео гра ду и Пари зу, Шоба јић већ 
на самом почет ку свог ликов ног опу са носи 
духов ни бунт, про тест про тив свих обли ка 
узур пи ра ња сло бо де. У касни јим фаза ма 
овај умет ник „успе шно пре во ди застра шу
ју ће при зо ре у сило ви те боје не акор де опле
ме ње ног зву ка“ (С. Жив ко вић). Кри ти чар Н. 
Шуји ца при ме тио је да се код Шоба ји ћа раз
бу ди ла упра во она ства ра лач ка сна га у којој 
се једи но нахо ди „моћ изба вље ња“. Сле де ћи 
иро ниј ску димен зи ју обја ве био ло шког 
ста ња опа сно сти, Шоба ји ће ве сли ке, пре ма 
оце ни овог кри ти ча ра, из дру ге пре ла зе у 
тре ћу димен зи ју, пре у зи ма ју ћи мото ри ку 
кре та ња и мно го стру ке раз ме ре опа жај ног 
све та.

Кри ти чар Дејан Ђорић име но вао је Шоба
ји ћа тер ми ном pic tusdoc tus; реч је о инте лек
ту ал цу и умет ни куистра жи ва чу који „сме и 
уме да поста вља кључ на, неза о би ла зна и нај
те жа пита ња“. Због тога је Шоба ји ће ва умет
ност мета фи зич ка, дода је Ђорић, а не само 
зато што уме да вла да вешти ном орга ни зо
ва ња боје и ком по зи ци је. „Њего во сли кар ство 
је хра бро и неспу та но до дрско сти, оно вре ђа 
меди о кри те те и ука зу је да он веру је у умет
ност. Духов но успа ва ног кон зу мен та сва ко
дне ви це Шоба јић саче ку је, пре па да и буди“.

Нима ло слу чај но, назив јед не од послед
њих изло жби сли ка и скулп ту ра Мило ша 
Шоба ји ћа, одр жа не про шле годи не у Песка ри, Олемењени бун: Милош Шобајић у свом аељеу
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Ова годи на поче ла је обја вљи ва њем, у 
Лон до ну, капи тал не моно гра фи је о Мило шу 
Шоба ји ћу из пера Едвар да ЛусиСми та, јед
ног од нај у глед ни јих тео ре ти ча ра умет но сти 
на пла не ти. Пре ове, о Шоба ји ће вом делу иза
шло је пет засеб них моно гра фи ја код фран цу

На Шоба ји ћ е ви м сли ка  м а и 
скулп ту ра ма често се ради ка
ли зу ју, рела ти ви зу ју, неги ра ју и 
одба цу ју доми нант ни дру штве ни, 
политич ки, морал ни па и естет
ски меха ни зми и наче ла; застра
шу ју ћи при зо ри лажног хума ни
зма вешто се пре во де у „сло је ви то 
бојене акор де опле ме ње ног зву ка“

у Ита ли ји, био је „Гуше ње“. Ста рим мате ри ја
ли ма, а новим ликов ним руко пи сом, Шоба јић 
беле жи, интер пре ти ра, рела ти ви зу је и але го
ри зу је свет пост бло ков ске гло ба ли за ци је и 
неги ра иде о ло шке меха ни зме савре ме не кул
ту ре. Осло бо ђе но општих места, то дело има 
пуни не само про во ка тив ни већ и морал ни 
и естет ски учи нак. Опле ме ње ни крик нај ва
жни ја је димен зи ја пое ти ке овог сли ка ра и, 
послед њих годи на, све више, про во ка тив ног 
ваја ра; Шоба ји ћев умет нич ки став и њего ва 
морал на, идеј на и педа го шка наче ла у пуној 
су сагла сно сти.

Милош Шоба јић завр шио је Ликов ну 
ака де ми ју у Бео гра ду 1970. Две годи не 
касни је одла зи у Париз, где живи и ства ра до 
2005, када се – на позив рек то ра Мега трен да 
Миће Јова но ви ћа – вра ћа у Срби ју и поста је 
декан ФУДа. Дуго годи на био је госту ју ћи 
про фе сор на Лук сун ака де ми ји у Кини.

Про шла годи на запо че ла је у Шоба ји ће
вом живо ту доде лом Вуко ве награ де, нај ве
ћег и нај ста ри јег при зна ња у кул ту ри Срби је. 
Шоба јић је имао при ви ле ги ју да одр жи говор 

Овог про ле ћа: вели ка изло жба 
сли ка и скулп ту ра у Риму, посве
ће на јуби ле ју Милан ског едик та, а 
на Мега трен ду – про мо ци ја капи
тал не моно гра фи је о живо ту и делу 
Мило ша Шоба ји ћа, обја вље не у Лон
до ну, из пера Едвар да ЛусиСми та

ских, срп ских и енгле ских изда ва ча. Њихо ви 
ауто ри су Ален Жуфроа, Ири на Субо тић, 
Бра ни сла ва Јев то вић, Петер Ханд ке, Дими
три Ана лис и Љуби ца Миљ ко вић.

Од 26. фебру а ра до 7. апри ла ове годи не, 
у Риму, у Museo della Civiltà Romana, Милош 
Шоба јић изло жи ће три де сет вели ких сли ка 
и скулп ту ра инспирисаних годи шњи цом 
Милан ског едик та. Ова презентација посве
ћена је Драгани дел Монако Шобајић. Оче
ку је се да исто риј ски дога ђај вели ке важно
сти буде мону мен тал но осве тљен из ори ги
нал ног, Шоба ји ће вог угла.

У мар ту ће, у орга ни за ци ји Мега тренд 
уни вер зи те та, у Бео гра ду бити одр жа на све
ча на про мо ци ја моно гра фи је Едвар да Луси
Сми та о Мило шу Шоба ји ћу и њего вим узбу
ђе њи ма пред иза зо ви ма умет но сти и живо та.

М. Павло вић ■

захвал но сти у име свих добит ни ка. Плод но 
раз до бље било је испу ње но низом изло жби 
и при јат но сти у при ват ном живо ту, а завр
ше но је Годи шњом награ дом УЛУСа, коју је 
Милош Шоба јић при мио у децем бру.

Уменик и њеова муза: Милош Шобајић и Драана ел Монако
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Богат друштвени живот на Факултету за државну управу и администрацију

ВАТРОМЕТ БИРАНИх РЕЧИ
•	 Студенти	и	наставници	овог	факултета	с	посебном	енергијом	припремили	такмичење	у	беседништву. 
•	 Милица	Ристић	победница	четвртог	„Сретењског	такмичења	беседника“.

Студентски парламент Факултета за државну управу и администрацију донео је 27. децембра 2012. године одлуку о оснивању Рето
ричкодебатног клуба. Овај клуб има задатак да се бави организацијом такмичења у беседништву, организацијом дебата из свих 
области друштвеног и правног живота и других реторичкодебатних манифестација унапређењем студентског живота на целом 

Мегатренд универзитету. Реторичкодебатни клуб је отвореног типа, што значи да овде учешће и волонтерски рад може на себе узети сваки 
студент Мегатренд универзитета.

На седници је такође једногласно одлучено да се за кординатора и председника Реторичкодебатног клуба именује Слободан Љ. 
Петровић, студент продекан на Факултету за државну управу и администрацију.

Четврто „Сретењско такмичење беседника“ било је први већи изазов Клуба. Такмичење је одржано 21. фебруара у пуној сали здања 
на Булевару уметности. Био је то истински ватромет бираних речи, поезије и музике.

Такмичаре и госте најпре су поздравили проф. др Миломир Минић, декан ФДУА, проф. др Жарко Обрадовић, министар просвете, и 
проф. др Сима Аврамовић, декан Правног факултета у Београду. Проф. Аврамовић је био и председник Жирија, у чијем саставу су још били 
проф. др Владан Кутлешић, заменик ректора, и проф. др Рада Стијовић, виши научни сарадник Института за српски језик САНУ.

Проректор Кутлешић је, пре почетка такмичења, уручио поклон професору Аврамовићу, у знак захвалности за дугогодишњу сарадњу 
са Мегатрендом.

У финалном делу такмичења учествовали су Дарко Јелесијевић, Наташа Миловановић, Александар Костић, Стефан Цонић, Милица 
Ристић и Душан Дробњак (сви студенти ФДУА) и Александар Чугаљ са ФКН. Одлуком Жирија за победника је проглашена Милица Ристић, 
друго место припало је Стефану Цокићу, а треће Александри Чугаљ.

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА

На свечаној седници Научнонаставног већа Факултета за 
државну управу и администрацију, одржаној у четвртак, 22. новем
бра, додељене су награде студентима који су остварили високу про
сечну оцену у протеклој 2011/12. академској години. 

Најбољим студентима бираним речима обратио се декан, проф. 
др Миломир Минић. „Ова свечаност посвећена је афирмацији оних 
студената који праве разлику”, нагласио је декан. 

Осим похвала и поклона, најбољи студенти овог факултета 
добиће и прилику да учествују у раду Групе за интерну евалуацију 
рада Факултета и тако још више допринесу квалитету студија.

У име свих награђених студената, ректору, Универзитету и 
Факултету захвалила је Јована Алексић, студент III године.

Учесници финала IV „Среењско акмичења бесеника“ са рофесорима Аврамовићем и Минићем

Прорекор Влаан Кулешић 
уручује оклон роф. Аврамовићу

Јована Алексић,  
суенкиња III оине

Слободан Петровић ■
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Посета земунских матураната

Са Мегатренда на одговорне дужности
Многи афирмисани наставници Мегатренд универзитета изабрани су на одговорне дужности у државним органима, стручним телима, 

комисијама, жиријима, органима управљања јавних предузећа.
У актуелној Влади Србије, изабраној јула 2012. године, наши наставници руководе трима ресорима: проф. др  ■ Жарко Обрадовић је на 
челу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, проф. др Зорана Михајловић води Министарство енергетике, развоја и 
заштите животне средине а проф. др Алиса Марић је министар спорта и омладине.
Магистар са Мегатренд универзитета мр  ■ Небојша Стефановић изабран је после мајских избора за председника Народне скупштине 
Републике Србије.
Проф. др  ■ Мића Јовановић потпредседник је Конференције универзитета Србије, по други пут.
Проф. др  ■ Оскар Ковач је, већ други мандат, члан Националног савета за високо образовање.
Проф. др  ■ Мијат Дамјановић члан је Савета Београдског универзитета делегиран од Владе Србије.
Проф. др  ■ Владимир Вучковић члан је Фискалног савета Србије.
Проф. др  ■ Зоран Аврамовић изабран је крајем  2013. за члана Програмског одбора РТС.
Проф. др  ■ Миливоје Павловић именован је од стране Скупштине града Београда за председника Управног одбора Јавног радиодифузног 
предузећа „Студио Б“. Проф. Павловић је, већ други мандат, члан жирија Награде града Београда за област књижевности и преводилачке 
уметности.
Проф. др  ■ Срећко Милачић, који предаје економске предмете на ФПС, изабран је за ректора Универзитета у Косовској Митровици.
Доц. др  ■ Весна Балтезаревић (ФКМ) изабрана је, почетком јануара, за члана Европске академије наука и уметности (Салцбург). 

Мегатренд наставници обављају, поред редовних академских дужности, и одговорне послове у органима локалне самоуправе.

Факултет за државну управу и администрацију су 27. децем
бра 2012. године посетили матуранти Правнобиротехничке 

школе „Димитрије Давидовић“ из Земуна. Матуранте и њихову 
професорку срдачно су угостили декан, проф. др Миломир Минић, 
студент продекан Слободан Петровић, председник студентског 
парламента Стефан Димић и асистент Весна Здравковић. 

 Обраћајући се матурантима, проф. др Миломир Минић 
истакао је задовољство које је овом посетом, и већ традицио
нално добром сарадњом са овом школом, постигао наш факул
тет. Декан је изнео податак да се у 2012/2013. школску годину 
уписало 70 ђака из ове школе, што јасно говори да су млади пре
познали сличност програма изучавања правних предмета и уви
дели предност у наставку свог школовања управо на Факултету 
за државну управу и администрацију, који заправо представља 
наставак и нови академски степеник у изучавању ђацима ове 
школе већ познатих научних дисциплина. 

Студент продекан Петровић пренео је окупљеним ђацима 
лично искуство и свеукупне импресије са студија на овом факул

тету, истичући значај применљивих знања које студенти Факул
тета за државну управу и администрацију лако могу одмах након 
дипломирања применити у органима државне управе, адвокат
ским канцеларијама или на неким другим радним позицијама, 
што је досадашња пракса итекако потврдила. „Ми овде не само 
да учимо, већ имамо и изузетно богат друштвени живот, идемо 
на екскурзије, организујемо излете, спортске манифестације, 
хуманитарне акције, вечери поезије, такмичење у беседништву 
и друге активности“ – истакао је Слободан Петровић.

Асистент Весна Здравковић је будућим бруцошима пренела 
део атмосфере која чини суштину и лепоту студентског живота, 
али је такође истакла и чињеницу да се статус буџетских студе
ната може задржати само уз постигнут висок просек.

 Ђаци су постављали прегршт питања и изнели импреси
онираност ексклузивним простором који Мегатренд универ
зитет чини јединственим у Европи, флексибилност програма и 
доступност професора. Дружење се наставило у универзитет
ском клубу уз пригодан коктел и музику. С.П. ■

Конституисан Студентски парламент 

У октобру месецу, по почетку школске 2012/2013. године конституисан је студентски парламент на Факултету за државну управу и 
администрацију. За функционере и чланове изабрани су следећи студенти: Студент продекан: Слободан Петровић, председник: 

Стефан Димић, потпредседник: Роберт Адеми, представник студената у Сенату универзитета: Немања Ракита, чланови: IV година 
- Александар Врндић, Немања Ракита, Стефан Димић, Роберт Адеми, III година - Јанковић Драгољуб, Николета Миладиновић, 
Ивана Крстић, Сузана Аврамовић, II година - Милош Стојанов, Марко Ранковић, Ивана Пенонић, Бранко Вукашиновић, I година - 
Сања Бабић, Стефан Станковић, Марија Недић, Теа Ваневић, Јован Савић и Наташа Миловановић. 

По речима председника студентског парламента Стефана Димића, овај орган представља значајан стуб у развоју целокупног дру
штвеног живота на Факултету за државну управу и администрацију, јер главна одлика овог тела јесте иновативност у стварању лепшег 
и квалитетнијег друштвеног живота на овом факултету, што је досадашња пракса и показала. Како је он истакао, парламент ће и даље 
наставити да организује све културне и спортске манифестације које чине значајан део идентитета ове високошколске установе.

С.П. ■

Проф. др Слободан Котлица нови декан ФПС

Одлуком Савета универзитета од 13. фебруара 2013. године, за новог декана Факултета за пословне студије име
нован је, на предлог Научнонаставног већа, проф. др Слободан Котлица.

Професор Котлица је доктор економских наука и аутор 16 монографија и уџбеника. На Мегатренду је од 2001. 
године. Сада је у звању редовног професора. На основним, мастер и докторским студијама проф. Котлица предаје 
Основе технолошког менаџмента, Међународно пословање и Основе међународног пословања.
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и меди је Мега тренд уни вер зи те та. Сту ден ти 
овог факул те та има ју једин стве ну при ли ку да 
током сту ди ја оба вља ју прак су на „сво јој“ теле
ви зи ји и уче ству ју у кре и ра њу ТВ про гра ма, 
што је пред ност какву нема ју сту ден ти нијед
ног дру гог факул те та који обра зу је кадро ве за 
рад у меди ји ма. Рачу на ју ћи на веч сте че но тео
риј ско зна ње сту де на та, уред ни штво теле ви
зи је их врло брзо с пуним пове ре њем укљу чу је 
у нови нар ски и води тељ ски посао, сни ма ња 
при ло га и еми си ја, што је при ли ка коју у дру
гим меди ји ма не би лако доби ли. Укљу чи ва ње 
сту де на та у кре и ра ње ком плет ног про гра ма 
још јед на је једин стве на ини ци ја ти ва Мега
тренд уни вер зи те та и Теле ви зи је Метро по лис. 

Од еми си ја које се баве живо том и инте
ре со ва њи ма сту де на та, већ годи на ма је нај
по пу лар ни ја недељ на еми си ја „Гау де а мус“ , 
која пра ти број не актив но сти на Мега тренд 
уни вер зи те ту (госто ва ња углед них пре да ва ча 
из целог све та, успе хе сту де на та, њихо ве про
јек те и иде је, дру штве не и спорт ске актив но
сти), а чији води те љи су сту ден ти Факул те та 
за кул ту ру и меди је. Сва ки акту ел ни дога ђај 
од посеб ног зна ча ја за Уни вер зи тет Теле ви
зи ја беле жи и о њему подроб но изве шта ва и 
у спе ци јал ним тер ми ни ма („Гау де а мус спе ци
јал“), а нај за ни мљи ви ја пре да ва ња радо пра те 
и ТВ гле да о ци. Пре да ва ња о поп кул ту ри на 
Факул те ту за кул ту ру и меди је пре то че на су у 
зани мљив ТВ сери јал Вла ди ми ра Ђури ћа Ђуре 
“Мала шко ла поп кул ту ре“.

У овим про гра ми ма јав ност се под јед на ко 
инфор ми ше о висо ком школ ству у Срби ји и о 
трен до ви ма раз во ја уни вер зи тет ског обра зо
ва ња у све ту. Еми си ја „Буди као ја“, као доку
мен тар на фор ма, пред ста вља пор тре те сту де
на та, изу зет них не само по успе ху у наста ви, 
него и по посеб ним тален ти ма и спо соб но
сти ма, а њихо вим при ме ром про мо ви ше 
модел успе шно сти. Сту ден ти су укљу че ни и у 
при пре му оста лих еми си ја и посто је ћих сег
мен та ТВ про гра ма („Сусре ти“, „Добре вибра
ци је“, „Dow ntown“, “Тех но по лис”итд .), као и 
кре и ра ње нових.

Опре де лив ши се за него ва ње ква ли тет ног 
теле ви зиј ског изра за, Теле ви зи ја Метро по лис 
и свој даљи раз вој засни ва на већ изгра ђе ном 
сти лу. 

Пла но ви ове куће у дру гој деце ни ји њеног 
раз во ја веза ни су за даље поди за ње ква ли

те та, како са тех нич ког аспек та (про
цес диги та ли за ци је), тако и са ста но
ви шта стал ног темат ског и жан ров
ског бога ће ња про гра ма. 

Иску ство теле ви зиј ских про фе си о на
ла ца удру же но са новом енер ги јом и жељом 

за сти ца њем и раз ви ја њем медиј ског зна ња, 
које са собом доно се нови кадро ви шко ло

ва ни на Факул те ту за кул ту ру и меди је Мега
тренд уни вер зи те та, фор му ла је која обез бе
ђу је будућ ност Теле ви зи ји Метро по лис. 

Љуби ца Уро ше вић ■

Мегатренд је једини универзитет који има своју телевизију

ПОЗИТИВНЕ ВИБРАЦИЈЕ ТВ МЕТРОПОЛИС

Најста ри ји при ват ни уни вер зи тет у земљи, 
Мега тренд уни вер зи тет, обе ле жио је кра

јем 2012. 23. рођен дан. Да ли сте зна ли да је 
више од поло ви не њего ве исто ри је пом но пра
ти ла и каме ра ма хро ни чар ски беле жи ла јед на 
теле ви зиј ска кућа чији је осни вач и једи ни вла
сник упра во Мега тренд уни вер зи тет? То је још 
јед на чиње ни ца која Мега тренд уни вер зи тет 
чини једин стве ним, не само у нашој земљи и 
реги о ну: то је једи ни уни вер зи тет који у свом 
саста ву има и теле ви зиј ску кућу! При том то 
није интер на теле ви зи ја, већ јав ни еми тер са 
зва нич но доде ље ним фре квен ци ја ма и широ
ким дру штев ним ути ца јем.

Наи ме, од 2001. годи не састав ни део обра
зов ног систе ма Мега тренд је и Теле ви зи ја 
Метро по лис. 

Већ више од од 11 годи на у медиј ском 
про сто ру какав је наш (наглом и некри тич
ком комер ци ја ли за ци јом гур нут у буји цу 
кича и јеф ти не заба ве), ова теле ви зи ја, како 
и доли ку је меди ју чији је осни вач Уни вер зи
тет, упор но одр жа ва висо ка мери ла ква ли те та. 
Знак ТВ Метро по лис, за гле да о це, посеб но 
мла де, пред ста вља прву асо ци ја ци ју и поу здан 
сиг нал да су на фре квен ци ји једи не пре о ста ле 
оазе добре и ква ли тет не музи ке, рет ког медиј
ског упо ри шта са кога се ника да није огла си ла 
нијед на нота тур бо фол ка и слич них ква зи 
музич ких хибри да који вла да ју нашим меди
ји ма. 

Када је 2001. годи не осно ва на, ТВ Метро
по лис је била једи на спе ци ја ли зо ва на музич ка 
теле ви зи ја у Срби ји, што јој је доне ло вели ки 
број гле да ла ца, који су јој до данас оста ли 
вер ни. ТВ Метро по лис ника да није одсту пи ла 
од свог глав ног пра ви ла нај бо ља свет ска и 
дома ћа (рок, поп, џез, блуз... ) музи ка, нај бо љи 
изво ђа чи! Иако су иза зо ви вели ки, од овог 
пра ви ла није било одсту па ња ни ком про ми са, 
што је Теле ви зи ји доно си ло нове покло ни ке у 
сва кој дола зе ћој гене ра ци ји гле да ла ца. 

Пошто ва ње прво бит ног кон цеп та и инси
сти ра ње на ква ли тет ној музи ци до данас је 
оста ло важно обе леж је ТВ Метро по лис које 
цене гле да о ци и ува жа ва ју кри ти ча ри, али је 
про грам ски кон цепт зна чај но про ши рен и на 
дру ге обла сти, веза не пре све га за инте ре со
ва ња мла дих, али и потре бе ширег кру га гле
да ла ца. 

Данас је ТВ Метро по лис реги о нал ни 
еми тер 24часов ног про гра ма. На 
кон кур су 2006. годи не, Репу блич ка 
ради о ди фу зна аген ци ја је ТВ Метро
по лис доде ли ла реги о нал ну фре
квен ци ја за еми то ва ње про гра ма. Захва
љу ју ћи каблов ском систе му, покри ве ност је 
мно го шира  ТВ Метро по лис се гле да у целој 
Срби ји.

Пока за ло се да се ТВ Метро по лис издво
ји ла и као јед на од рет ких теле ви зи ја окре
ну тих садр жа ји ма из кул ту ре, обра зо ва ња и 
нау ке, који су све мање засту пље ни у меди ји ма. 
Савре ме ног изра за, интер ак тив на и урба на, 

изгра ди ла је имиџ циви ли зо ва не, само свој не 
и ква ли тет не теле ви зи је, без пре тен зи ја на 
ула же ње у трку са сум њи вим спек та кли ма и 
лицен цним про гра ми ма јеф ти них доме та .

Буду ћи део кому ни ка циј ског систе ма уни
вер зи те та, ТВ Метро по лис насто ји да мак
си мал но иско ри сти зане ма ре ни потен ци јал 
теле ви зи је да гене ри ше зна ња, а не само кон
зу мент ску медиј ску „робу“. Пре по зна ва ње и 
дру гих потре ба мла дих, осим пуке заба ве, при
бли жа ва ње општих вред но сти кроз при хва
тљи ву и модер ну медиј ску фор му, циљ је коме 
тежи ова теле ви зи ја. Теле ви зи ја Метро по лис 
је успе ла да пре по зна и одго во ри на потре бе 
мла дих, али исто вре ме но вели ким избо ром 
еми си ја (из обла сти кул ту ре, доку мен тар ним 
и науч нопопу лар ним сери ја ма, про бра ним 
филм ским про гра мом из нови је про из вод ње 
и исто ри је кине ма то гра фи је), ТВ Метро по лис 
одр жа ва пажњу гле да ла ца свих гене ра ци ја. Са 
ове теле ви зи је поте кли су мно ги попу лар ни 
тв доди те љи: Галеб Ника че вић (МТВ), Зоран 
Кесић, Ива на Бајић, Ана Михај лов ски („Имо
ушн“) и дру ги.

Чита ва про грам ска фило зо фи ја, насу прот 
већем делу дома ће медиј ске сце не, бази ра се 
на „пози тив ним вибра ци ја ма“, про мо ви са њу 
живот ног сти ла који под ра зу ме ва кре а тив
ност, успе шност, космо по лит ски дух. При
ме ри врхун ских достиг ну ћа у свим обла сти ма, 
нај че шћи су садр жај еми си ја из про дук ци је 
ТВ Метро по лис. Тиме се медиј ски рефлек ту је 
и миси ја самог осни ва ча  моти ва ци ја за сти
ца ње зна ња и раз ви ја ње тале на та, пре у зи ма ње 
ини ци ја ти ве, фор ми ра ње пози тив них живот
них ста во ва. 

Оно што је посеб но важно и чиме је Мега
тренд зао кру жио систем инте гри са ног обра
зо ва ња, јесте чиње ни ца да ТВ Метро по лис 
није само успе шна ТВ ста ни ца која допри но си 
угле ду свог осни ва ча, него има важну функ
ци ју у самом про це су обра зо ва ња. ТВ Метро
по лис је настав на база Факул те та за кул ту ру 
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ФКН сарађује са водећом компанијом из области ИТ технологија

НАЈБОљЕ ВЕћ ЧЕКА РАДНА КЊИЖИЦА

Мегатренд универзитет је у новембру 
2012. године потписао уговор са јед

ном од водећих италијанских ИТ компа
нија MXT (www.mhtnet.it) из Тревиза, која 
је лидер на тржишту информационих тех
нологија у области информационих система 
средњих и великих предузећа.

Италијанска фирма MXT је први партнер 
„Мајкрософта“ са квалификацијом GOLD 
ERP Competence, члан Microsoft Dynamics 
Inner Circle 2010. и 2011. који укључује само 
1 одсто најбољих партнера широм света и 
од 2007. је члан President Cluba Microsoft 
Dynamics.

Представници MXTа су били врло 
задовољни степеном знања у кључним обла
стима информационих технологија, које су 
показали студенти Факултета компјутер
ских наука нашег универзиетта. Најбоље 
рангираним студентима ФКНа, комапнија 
MXT доделила је стипендије за усавршавање 
у својој централи у Тревизу.

Стипендије су добили студенти завршне године основних академских студија на ФКНу Стефан ПерићСич, Немања Ибрић и Милош Ристић. 
Они су већ били на обуци у Италији, где проширују своје знање из области технологија Microsoft Dynamics AX 2009 2012 R2.

У оквиру те обуке завршили су врло успешно следеће курсеве:
Training Course for Microsoft Dynamics, у периоду 1.9.2012. до 15.9.2012. ■
Advanced Course for Microsoft Dynamics, у периоду 24.9.2012. до 26.10.2012. ■
Specialized Course for Microsoft Dynamics, у периоду од 7.11.2012. до 5.12.2012. ■

Подстакнути овако добрим резултатима сарадње са ФКНом, компанија MXT одлучила је да отвори своје представништво у Србији. Стипен
дираним студентима је већ понуђен посао у овом представништву чим заврше студије . Они су се показали као врло компетентни у области инфор
мационих система и програмирања, пре свега, на основу знања које су стекли током студија на нашем Факултету. Овим је још једанпут потврђено 
да Факултет компјутерских наука пружа студентима стручно знање које их чини конкурентним на светском тржишту ИТ кадрова. 

Представништво је отворено у оквиру ФКНа (у згради Мегатренд универзитета на Булевару Уметности 29) како би се ова сарадња још више 
продубила и како би у њој учествовало што више студената и сарадника ФКНа.

Селена Стаменковић кумовала нашем гласилу
На инерни конкурс за име универзиеско ласила сило је риесеак релоа. У ужи избор ушли су слеећи релози:

Проф. др Драган Никодијевић председник жирија  
књижевног конкурса у Мађарској

Проф. др Драган Никодијевић, продекан за науку ФКМ, био је председник жирија књижевног конкурса за кратку причу на срп
ском језику који традиционално расписује редакција „Српских народних новина“ (Будимпешта).

Ове године на конкурс је стигло неколико стотина радова из матице и дијаспоре. Победник је Радомир Д. Митрић причом „Завет“.
Награда је уручена на Светосавској академији коју је 26. јануара у Будимпешти организовала Самоуправа Срба у Мађарској.

Милош Рисић, Сефан Перић-Сич и  Немања Ибрић

Анђела Ћировић ■

МЕГАТРЕНД МАГАЗИН, 
МЕГА ГЛАС 

(Милан Рончевић, ФПС)
МЕГАФОН 

(Далиборка Мијаиловић, ФКМ)
МЕГА ГЛАС 

(Маша Шујица, мастер, ФКМ)

ВЕСНИК,  
МЕГАИНФОРМАТОР 

(Никола Бешевић, ФКМ)
MEGANEWS 

(Оливера Штерић)

Мегатрендов ГЛАСНИК, 
ПОВЕСНИЦА 

(Селена Стаменковић, мастер, ФКМ)
О-МЕГА 

(Ђорђе Чоловић)
МЕГАЗНАЊЕ 
(Ивана Јевтић)

Редакција је као најцелисходнији изабрала предлог Селене Стаменковић, студенткиње друге године мастер програма ФКМ.  
Колегиници Стаменковић, која је с одличним успехом завршила основне студије на ФКМ, припао је пригодан поклон.
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Мини орреи

Душица Бировљевић добитница „Сакура стипендије”

УСПЕХ У ЗНАКУ ТРЕШЊИНОГ цВЕТА

Наша студенткиња Душица Бировље
вић (ФДУА) уврштена је у групу од 

петоро академаца из Србије којима је при
пала „Сакура стипендија“ за истраживачке 
радове на тему Јапана. Осталих четворо је 
са Правног факултета, ФОНа и ФПН у Бео
граду, и Филозофског факултета у Новом 
Саду.

Реч је о традиционалном конкурсу 
јапанске амбасаде у Београду и компаније 
“Јапан Тобако Интернешенел” / ЈТI /. Ове 
године, поводом 130. годишњице од почетка 
сарадње Србије и Јапана, конкурс је имао 
посебан значај.

радила је као секретар Друштва информа
тичара, да би 2006. године, заједно са својим 
оцем, др Зораном Бировљевићем, основала 
Номотехнички центар Београд, који се бави 
издавањем стручне правне литературе. 

Од 2006. године написала је и објавила 
преко педесет коауторских и пет самостал
них радова.

Нека од самосталних издања су: “Европ
ска повеља о локалној самоуправи и процес 
реституције имовине локалне самоуправе 
у Републици Србији као један од услова за 
пријем у заједницу eвропских држава (ЕУ)”, 
“Србија и импликације појавних облика 
мобинга”, “Правне недоследности у Закону о 
изградњи и планирању Републике Србије у 
односу на директиве Европске уније о енер
гетској ефикасности као глобалној поли
тици”, итд.

Такође, у оквиру Номотехничког центра 
Београд, бави се организовањем различитих 
семинара и панел дискусија које прате обја
вљена издања. 

Поред писања стручне правне литера
туре, пише и роман, чије објављивање оче
кује 2013. године.

Члан је Адвокатске коморе Београда 
и стручно учествује на различитим међу
народним пројектима из области заштите 
животне средине. 

Заљубљеник је у поезију, а неки од 
најдражих хобија су јој картинг, фотогра
фија и сликарство.

Душица сада завршава мастер програм 
на ФДУА, а ускоро ће на истом факултету 
уписати докторске студије.

Сакура је, иначе врста јапанске трешње. 
У Јапану се сматра симболом среће и успеха.

Студенти основних, мастер и доктор
ских студија имали су слободу у формули
сању теме, али је било неопходно да она буде 
везана за Јапан, посебно за српскојапанске 
односе у привреди, образовању и науци. На 
овогодишњем конкурсу учествовало је више 
од стотину истраживача из целе Србије. 
Јапански амбасадор, господин Тошио Цуно
заки, рекао је да највећи број овогодишњих 
радова одликује најбоља идеја, одрживост 
решења и висок ниво теоријског и прак
тичног приступа.

Душица Бировљевић изабрала је за свој 
истраживачки рад „Јапанска искуства и 
теорије националне стратегије Републике 
Србије у управљању отпадом“.

За конкурисање није било неопходно 
знање јапанског језика, али је знање енгле
ског језика био један од услова. Колегиница 
Бировљевић је, међутим, показала добро 
познавање особености јапанске културе и 
привредног амбијента у којима се ради и 
живи у Јапану. Добијање ове стипендије под
стакнуће је , рекла нам је, да уложи додатне 
напоре у савладавању јапанског језика.

Душица Бировљевић рођена је у Бео
граду 1983. године. Високо образовање и 
звање дипломираног правника стекла је као 
стипендиста Факултета за државну управу и 
администрацију, са просечном оценом 9,50. 

Прве пословне кораке почела је пре 
тачно десет година, када је, 2003. године, 
основала своју самосталну правну агенцију 
која се бавила административним посло
вима. Након искуства у предузетништву 

Дизајнер Стеван Тодоровић  
осваја Европу

Млади Ваљевац Стеван Тодоровић, који је завршио инду
стријски дизајн на Факултету за уметност и дизајн,  већ ради 
за велике европске производне фирме. У оквиру чувеног ланца 
„Лидл“ већ се продаје фен који је Тодоровић осмислио, а суде
ловао је и у дизајнирању апарата за еспресо, фритезе и других 
малих кућних помагала који се продају у западноевропским 
робним кућама и специјализованим продавницама.

Тодоровић има 26 година. На препоруку професора ФУД
а, он и његов колега Милош Илић из Смедерева примљени су 
у дизајнстудио немачког „Боша“, где су две године радили на 
дизајнерским и инжењерским пословима. Из те сарадње настала 
је чувена „Бошова“ бушилица која је хит сезоне.

За потребе једне домаће фирме, Тодоровић и Илић дизајни
рали су гумени чамац дужине 6,5 метара, намењен првенствено 
у војне сврхе.

Ови талентовани младићи планирају оснивање сопствене 
дизајнерске и инжењерске фирме. Желе да из Београда раде за 
домаће и иностране поручиоце, којих је све више.

Студенткиња Ружица Стојановић 
прави најбољу пршуту

Двадесеттрогодишња Ужичанка Ружица Стојановић, сту
денткиња ФПС, победник је овогодишњег сајма сухомеснатих 
производа одржаног средином јануара у Мачкату, на Златибору.

Сертификациона комисија на чијем је челу био један експерт 
из Швајцарске оценила је највишом оценом свињску пршуту 
коју, у оквиру породичног домаћинства, производи колегиница 
Стојановић. У писаном саопштењу комисија је закључила да је 
пршута коју је изнела Ружица Стојановић „производ врхунског 
квалитета, с препознатљивим пореклом златиборског краја“.

Ружица је на завршној години студија. Наглашава да воли 
овај посао и да ће, по дипломирању које очекује у јуну месецу, 
наставити рад на малој породичној фарми и продужити тради
цију по којој је овај регион познат и изван Србије. Задовољна је 
наставним програмом, наставницима и колегама; уверена је да 
ће јој знање које је стекла на Мегатренду помоћи да унапреди 
и прошири садашњу производњу сухомеснатих производа до 
озбиљног бизниса окренутог извозу.

Анђела Ћировић ■

■ ■

„Сајонара”: Душица Бировљевић
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„ТАЈНЕ ПРЕОБРАЖЕЊА” ВИОЛЕТЕ ЦВЕТКОВСКЕ 

ПАРАДОКСИ САВА ПЕКОВИћА

Доц. др Виолета Цветковска Оцокољић 
(ФКМ), културолог, поред теоријског 

доприноса визуелној култури, бави се сли
карством, иконописом и израдом мозаика. 
У 2012. години наша колегиница изложила 
је своје радове у оквиру четири самосталне 
изложбе из циклуса слика „Тајне преобра
жења“ у следећим галеријама:  

Галерија „Магацин у Краљевића Марка“,  ■
Београд (април).
Галерија КлубАкадемија, Ниш (јун). ■
Ликовни салон Дома културе, Трстеник  ■
(септембар) у оквиру 12 међународног 
уметничког кампа, у организацији ЛУРа, 
где је њена слика под називом „Црно 
Сунце“ изабрана за насловну страницу 
каталога целокупне манифестације која је 
обухватила Београд, Краљево и Трстеник.
Музеј „Манакова кућа“ при Етнографском  ■
музеју (децембар), Београд.

У току 2012. године колегиница Цве
тковска приредила је монографију под 
називом „Југослав Оцокољић“, која је 
изашла у издању УЛУСКаруповић (Бео
град), у оквиру које су се нашли текстови 
наших најеминентнијих научника и кри
тичара (Владета Јеротић, Никола Кусовац, 
Душан Пајин и други) и која је представљена 
у више градова у Србији.

Поред више колективних изложби у 
оквиру којих је представила своје радове 

Саво Пековић, редовни професор за предмет Цртање и сликање и Продекан на Факултету за уметност и дизајн Мегатренд универзитета, 
приредио је самосталну изложбу слика у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“  у Београду која је трајала од 10. – 31. маја 2012. године.  

Изложба је насловљена ОДСУСТВО ПРИСУСТВА, а поставку су формирала 64 експоната. У току трајања манифестације било је организо
вано јавно вођење публике и студената кроз сале Павиљона, а Удружење ликовних уметника Србије предложило је ову изложбу за најваж
није годишње награде које се додељују за ликовна остварења у протеклој сезони. 

Саво Пековић приредио је до сада 36 самосталних изложби, а већ у називу изложбе у Павиљону „Цвијета Зузорић“ јасно је прецизирао 
смисао сопственог стваралаштва. Колоквијално, његово се сликарство означавало као апстрактно,  оно које рефлектује језик енформела. 
Међутим, суштински, оно шифрује другачији код сведочења о егзистенцији. Присуство је лако уочити кад је „пред очима“, али га Саво Пеко
вић региструје и кроз феноменологију његовог изостанка.  За овог аутора слика постоји пре мисли и она је, заправо, та која артикулише 
свест, иако се  сматра да важи обрнуто. Одсуство присуства, логиком парадокса, сведочи потпуније о присуству што је у сагласју са природом 
поетске слике која је варијационална, а не као концепт, конституционална. 

Слике које ствара Пековић, пре свега су продукти радости сликања, упркос садржајима који наводе на мисао о тегобности хрвања са 
личном судбином. Следствено томе, може се рећи да оне сликовно предочавају трансубјективност  уметничког дела. Aлександар Ђурић ■

(слике и мозаици), Вио
лета истиче изложбу под 
називом „Ренесанса моза
ика“, у београдској Галерији 
73, у оквиру које се предста
вило седам аутора, у чијој је 
организацији учествовала и 
коју је имала част да отвори 
(август 2012).

Виолетина слика под 
називом „Дрво живота“ обја
вљена је на насловној страни 
Годишњака 4, Факултета за 
културу и медије, Мегатренд 
универзитета.

Доц. др Виолета Цветков
ска Оцокољић одржала је 
предавање под називом „Упо
треба древних уметничких 
симбола у масовној комуни
кацији“ у Центру за културу, 
Смедерево (април). „Црно сунце“ Виолее Цвековске Оцокољић

О њеном раду, Љиљана Суботић, дипл. историчар уметности, рекла је следеће: 
„Виолета цртачкој и ликовној материји даје лични печат кроз декоративне елементе који 

не нарушавају концепцију слике градећи сопствени метафизички свет. Позадина је инте
грални део слике  представе, она је естетска игра форми. Декоративне арабеске у свом урав
нотеженом увијању и развијању се непрекидно крећу, а та енергија кретања симболизује везу 
са природом (...) На овај начин, она нуди своју мисију преиспитивања јер је цвет врхунац 
зрелости у расту и развоју биљке, а истовремено симбол крајњег циља развоја личности или 
дефинисања самог себе“. Марија Ђукић ■
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Нео бич но дру  штво 
седе ло је на тера си 
ресто ра  на „Кале

мег дан ска тера са“. Пила се 
раки ја од дуње и раз го ва ра ло 
на раз ли чи те теме. У сре
ди шту при че је нека да шњи 
бри га дир Саша, члан совјет
ске бри га де на изград њи 
пру ге Бео град – Бар (1973). 
Сад је он про фе сор уни вер
зи те та у Хар ко ву, Укра ји на. 
Др Алек сан дар Босен ко. 
Исто вре ме но, он је гене
рал ни секре тар Рек тор ског 
клу ба Евро пе, чије је седи
ште у Окс фор ду, у Енгле ској.

Као бри га дир, који је 
у кам пу код При је по ља 
про вео сво је вре ме но два 
месе ца, Саша је први пут 
срео Добри цу Ћоси ћа, тада 
већ позна тог писца. Узео је 
и кра ћу изја ву за омла дин
ски лист који је изла зио у 
Совјет ском Саве зу.

Сада, кад у Срби ју дола зи 
слу жбе но, у посе ту Мега
тренд уни вр зи те ту, чији је 
рек тор проф. др Мића Јова
но вић пот пред сед ник Рек

БРИ ГА ДИР САША ПОНО ВО ЈЕ ВИДЕО 
ДОБРИ ЦУ ћОСИ ћА

Усомена на сусре на калемеанској ераси: рекор Јовановић, акаемик Ћосић, Божин Јовановић (сее);  
Миливоје Павловић, Алексанар Босенко, Милан Кркобабић и Мирко Кулић (соје)

Нека да шњи гра ди тељ пру ге Бео град – Бар, данас про фе сор уни вер зи те та у Хар ко ву, желео 
је, као гост Мега трен да, да опет види свог оми ље ног писца

тор ског клу ба Евро пе, Саша је 
желео да поно во види Добри цу 
Ћоси ћа. Има гото во све њего ве 
књи ге. Чита на срп ском без 
већих тешко ћа, и гово ри срп ски 
с поне ком гре шком у паде жу.

Декан Мега трен до вог Фа кул
те та за кул ту ру и меди је, проф. 
др Мили во је Павло вић, обе ћао је 
госту из Укра ји не – на иде ју рек

то ра Јова но ви ћа – да ће дове сти 
Ћоси ћа, сем ако није у Бео гра ду. 
Обе ћа ње је испу ње но.

И ево тог сусре та. При
дру жио се и Милан Крко ба
бић, заме ник гра до на чел ни ка, 
песник Мило ван Вите зо вић, 
нека да шњи дирек тор РТБ Бор, 
и Добри чин рат ни друг, Божин 
Јова но вић, као и проф. др Мир ко 
Кулић, тада шњи про рек тор 
Мега трен да. Нарав но, дома ћин 
на руч ку је био др Мића Јова но
вић, рек тор.

–Ако је у но ви јем вре
ме ну код вас, као и код нас, 
дошло до међу на ци о нал них 
трве ња међу бив шом кому
ни стич ком бра ћом, да ли то 
зна чи да је њихов интер на
ци о на ли зам био лажан?”

При ча ло се и о бео град
ским ули ца ма које су изгу
би ле име на сво јих осло бо
ди ла ца, о зајед нич ким при
ја те љи ма, живим и мртвим. 
О иску ше њи ма тран зи ци
о ног пери о да, тамо и овде. 
Неко од ста ри јих цити рао је 
уздах јед ног рево лу ци о на ра: 
„О, како је репу бли ка изгле
да ла при влач но док смо 
били под монар хи јом...“

Ака де мик Ћосић спре ма 
се за пут у Москву. Иде на 
про сла ву годишњице осло
бо ђе ња од фаши зма (9. мај). 
Не пише више рома не, али 
днев ник води редов но. Пише 
и о при ја те љи ма, нај че шће 
неми лим пово дом. Недав но 
о Моми Капо ру и Михај лу 
Мар ко ви ћу, с који ма је дру
го вао више деце ни ја. Спре ма 
и текст о Меши Сели мо ви ћу 
пово дом годи шњи це смр ти.

– Днев ник водим, али не 
обја вљу јем. Рекао сам Ани 
(кћер ки, која бри не о руко
пи си ма) да се запи си о пери
о ду после 2000. годи не обја ве 
тек после моје смр ти...

По јед ном дру гом писцу, 
Црњан ском, смр ти и нема, 
већ само сео ба. Дуње ва ча 
је попи је на, ручак поје
ден, вре ме је за раста нак. 
Док доле, виђен с тера се, 
Дунав жури ка Црном мору, 
пита ње оста де без одго во ра: 
да ли су интер на ци о на ли
сти били лажни, или се уме
ша ла „учи те љи ца живо та“, 
исто ри ја?

Мило ван Вите зо вић 
пону дио је афо ри зам уме сто 
одго во ра: 

– Онда су дошли неки 
ман гу пи и сило ва ли нам 
учи те љи цу...

Љиља на Манић ■

Нека да шњи бри га дир Саша 
био је сил но узбу ђен. Добио је 
од Ћоси ћа нову књи гу њего вих 
днев нич ких запи са, и дру ги том 
„Вре ме на вла сти“, с посве том: 
„Дра гом Саши, ова при по вест о 
тра ги ци људи који су желе ли и 
поку ша ли да про ме не свет...“

– У Укра ји ни је Ћосић вео ма 
читан писац – каже проф. Босен ко. 

– Али, њего ви нови ји рома ни тек 
тре ба да буду пре ве де ни. Зало
жи ћу се да се сва ка ко пре ве де 
„Вре ме вла сти“. Ћоси ће ва идеј на, 
пси хо ло шка и морал на ана то ми ја 
соци ја ли стич ког систе ма, иако на 
при ме ри ма Срби је, доти че и наша 
иску ства...

Ћосић се инте ре со вао за 
по ли тич ке и еко ном ске при ли ке 
у Укра ји ни. Питао је и за ме ђу
на ци о нал не одно се, за ново на
ра сле тен зи је међу нека да шњим 
интер на ци о на ли сти ма. 

„Дра гом Саши, ова при по вест о тра ги ци људи који су 
желе ли и поку ша ли да про ме не свет...“

Д. ћосић
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Завирили смо у трезоре Конгресне библиотеке у Вашингтону

ДЕЛА МЕГАТРЕНДОВИх НАСТАВНИКА 
У НАЈВЕћЕМ КЊИГОхРАНИЛИШТУ НА СВЕТУ

75 дела наших колега чува се у највећој светској библиотеци,  
средишњем месту сусрета писаца и читалаца на планети

Савре ме на соци о ло ги ја кул ту ре, а с њом 
и соци о ло ги ја књи жев но сти, још не 
могу да се сло же око једин стве не дефи

ни ци је књи ге. Није мно го помо гла ни Уне
ско о ва уни вер зал на ста ти стич ка дефи ни ци ја 
која нагла ша ва раз ли ку изме ђу књи ге и пери
о дич не публи ка ци је. По том одре ђе њу, књи га 
је „неериоична убли ка ци ја која саржи 
више о 49 срани ца“. Али, у Либа ну и Јужној 
Афри ци тра жи се стра ни ца више, у Дан ској 
60, а у Ита ли ји и Мона ку пуних 100 стра ни ца. 
У Енгле ској је дефи ни ци ја финан сиј ска: под 
књи гом се под ра зу ме ва сва ка публи ка ци ја 
чија је цена већа од 6 пени ја! Фран цу зи, на 
дру гој стра ни, има ју јед но одре ђе ње књи ге за 
потре бе цари не, а дру го, сасвим раз ли чи то, за 
поре ске потре бе...

Упр кос томе да гото во све дефи ни ци је 
тре ти ра ју књи гу као пред мет или инду стриј
ски про из вод, а не као меиј кулурне раз
ме не, нема тог ауто ра који ће 
бити рав но ду шан пре ма тира жу, 
бро ју поно вље них изда ња, бро ју 
пре во да, опсе гу цити ра но сти 
или самом при су ству дела у вели
ким библи о теч ким сре ди шти ма. 
Потен ци јал ни чита лац посто ји, 
пре ма неким тума че њи ма, на 
самим изво ри шти ма иде је о 
писа њу и обја вљи ва њу...

Одвај ка да, библи о те ке су 
места која на нај бо љи начин омо
гу ћу ју непре кид ну раз ме ну иде ја 
и асо ци ја ци ја изме ђу писца и 
чита о ца, кому ни ка ци ју без које 
би се науч но или умет нич ко дело 
схва ти ло као соли ло квиј (говор са 
самим собом), а не као веч ни ија
ло с руима о нај ра зли чи ти јим 
тема ма живо та на пла не ти.

Нај по зна ти ји сим бол библи
о те ке кроз исто ри ју је Алек сан
дриј ска библи о те ка, кул тур на 
теко ви на хеле ни стич ке епо хе која 
је у доба нај ве ћег про цва та има ла 
око 700 хиља да све за ка које су 
обу хва та ле цело куп но дота да шње 
науч но и лите рар но бла го Грка 
и источ них наро да. Више пута је 
паље на и обна вља на док није пот
пу но уни ште на у VII веку, кад су 
Алек сан дри јом завла да ли Ара пи.

Од поја ве Бор хе со ве збир ке 
при ча „Машта ри је“ (1941), на 
место Алек сан дриј ске библи о
те ке сту па фигу ра „Вави лон ске 

библи о те ке“. Дуби ну овог пре о кре та нај бо ље 
је изра зио Мишел Фуко напи сав ши да фигу ра 
Библи о те ке заме њу је цели ну све та, али функ
ци о ни ше и као извор, сред ство и свр ха при
по ве да ња и уоп ште писа ња. „Библиоека је 
безранич на“, при ме тио је Фуко. 

Иако је дана шњи свет насе љен број ним 
вели ким библи о те ка ма, за сре ди шње место 
сусре та писа ца и чита ла ца на пла не ти сма тра 
се Кон гре сна библи о те ка у Вашинг то ну. Нај
ве ћа и нај ва жни ја! Њен укуп ни фонд обу хва та 
око 150 мили о на једи ни ца гра ђе на 470 јези ка. 
Томе тре ба дода ти и 61 мили он ману скри па та, 
укљу чу ју ћи и ори ги нал ни при ме рак Гутен бер
го ве „Библи је“, као и 5,3 мили о на при ме ра ка 
мапа и кара та.

Осно ва на 1800. за потре бе аме рич ких 
кон гре сме на, ова библи о те ка је током веко ва 
пре ра сла у уни ве р зал ни тре зор нау ке и умет
но сти, отво рив ши сво је ресур се добро на мер

ним чита о ци ма из целог све та. Током ХХ века 
Кон гре сна библи о те ка задо би ла је атри бут 
„библи о те ке послед њег уто чи шта“.

До њених бога тих фон до ва данас се, захва
љу ју ћи раз во ју инфор ма ти ке, прак тич но може 
при сту пи ти са било које тач ке на Земљи ној 
кугли.

Радо зна лост те врсте дове ла нас је на иде ју 
да у елек трон ској бази пода та ка Кон гре сне 
библи о те ке потра жи мо дела Мега трен до вих 
настав ни ка. Резул тат је пред вама:

Доцент ФКМ др Мио мир Петро вић нај
при сут ни ји је Мега трен дов настав ник. Кон
гре сна библи о те ка чува њего вих 12 књи га. Ту 
спа да ју, осим науч них дела и уџбе ни ка напи
са них за сту ден те ФКМ, и рома ни и дра ме овог 
плод ног про за и сте и дра ма ти ча ра мла ђе гене
ра ци је.

Соци о лог кул ту ре и меди ја др Зоран 
Авра мо вић, с истог факул те та, засту пљен је 

са седам дела.
По шест насло ва у реги стру 

Кон гре сне библи о те ке има ју про
фе со ри Пре драг Капор и Мили-
во је Павло вић.

Пет дела има проф. Борис 
Кри во ка пић.

Са по чети ри насло ва при
сут ни су про фе со ри Оскар Ковач, 
Вла дан Кутле шић и Жив ко 
Кулић.

Три књи ге – тач ни је насло ва 
– у фон до ви ма Кон гре сне библи о
те ке има про фе сор Милан Брдар.

Две ма књи га ма засту пље ни 
су про фе со ри Бра ни слав Пеле-
вић, Жар ко Обра до вић, Мијат 
Дамја но вић, Сло бо дан Котли ца, 
Вла ди мир Прву ло вић, Сло бо-
дан Бран ко вић, Буди мир Пото-
чан, Смиљ ка Иса ко вић, Татја на 
Мили во је вић и Дар ко Марин ко-
вић.

Са по јед ним насло вом при
сут ни су про фе со ри Филип Тур-
чи но вић, Иви ца Сто ја но вић, 
Мир ко Миле тић, Мари ја Алек-
сић, Дра ган Ћало вић, Весна 
Бал те за ре вић, Вла ди мир Грбић 
и Миљој ко Базић.

У наред ном пре гле ду изне
ће мо подат ке о при су ству књи га и 
иде ја наших настав ни ка у дру гим 
вели ким свет ским књи го хра ни
ли шти ма.

М. Алексић■Ценрални хол Конресне библиоеке у Вашинону
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Нова генерација истраживача културе
Реч на научном скупу „Културна политика, уметничко стваралаштво и медијска пракса  
у функцији одрживог друштвеног развоја“, 31. мај 2012.

Проф. др Бранко Прњат, Факултет политичких наука, Београд:

„Веома је корисно што су Мегатренд универзитет и Факултет за културу и медије издвојили и поставили у средиште пажње проблема
тику културе и културне политике, која је у вишедеценијском временском распону у нас посве маргинализована. Та маргинализација културе 
оставила је и остављаће далекосежне и још непредвидиве а бројне негативне последице по целокупни друштвени развој.

У раду овог скупа учествују најеминентнији научни радници који су осветлили цео спектар важних тема, али су открили и правце за 
даља истраживања.

Оно чиме овај скуп може и посебно да се истакне и издвоји, јесте долазак једне нове, а бројне генерације младих истраживача који су 
школовани и оспособљени на Факултету за културу и медије који на поуздан, а теоријски релевантан начин улазе у вишезначну и слојевиту 
проблематику културне политике, стваралаштва и медија.

Скуп ће, убеђен сам, пружити плодну аргументацију и мноштво нових драгоцених идеја свакој будућој организованој друштвеној акцији, 
чији би циљ био да дефинише нову и демократску културну политику, која би поседовала нови сензибилитет, посебно према области ствара
лаштва. А та би нова културна политика постајала сваким даном и у све већој мери политика креативности.“

О ТВ ПРОГРАМУ ЗЕМљЕ 
КОЈА НЕ ПОСТОЈИ

На сајту Архива Војводине, у пре
гледу догађања у 2012. години, у тексту 
о IV међународној научној конферен
цији одржаној под насловом „Очување и 
заштита културноисторијског наслеђа 
Србије у иностранству“, бележи се и ова 
оцена:

„С нарочитом пажњом испраћен је 
реферат Александре Колаковић, истра
живачасарадника Балканолошког 
института САНУ, под насловом „Кул
турноисторијско наслеђе Србије у Фран
цуској“, као и реферат др Наташе Си ме-
уновић Бајић и др Љиљане Ма нић, с 
Факултета за културу и медије Мега
тренд универзитета, под насловом „Нови 
начини очувања културноисторијског 
наслеђа: ТВ програм земље која више не 
постоји“.

ДРУШТВЕНА ДОБИТ ОД УЛАГАЊА У ОБРАЗОВАЊЕ

„Захваљујући улагању у образовање и друштво у целини је на добитку – сасвим је очигледна 
већа продуктивност образоване у односу на необразовану радну снагу, док је утицај такве про
дуктивности на излаз и раст добро познат...

Добродошла су и приватна средства, као рецимо, школарине које плаћају студенти... У прин
ципу, финансирање образовања засновано је на широкој процени исплативости улагања, где сте
пен поврата инвестиција обухвата како непосредне економске ефекте, тако и друштвену добит 
које обезбеђује образовање“.

Дејви Трозби у књизи „Економика кулурне олиике“, Клио, Беора, 2012.

КОНКУРЕНЦИЈА ЈЕ ЛЕК ПРОТИВ МОНОПОЛА

„Докле год јавне службе добро функционишу, њима није важно ко их води. Данска и Нор
вешка дозвољавају приватним фирмама да воде државне болнице, железницу, метро... и шта све 
не. Шведска већ двадесет година има универзални систем школских ваучера, а приватне и државне 
школе се конкуренцијом боре за сваког ђака. Да се Милтон Фридман сутра пробуди, цинично 
примећује лондонски „Економист“, пре би изабрао да живи у Стокхолму него у Вашингтону!

Као да ми једини на свету не знамо да је конкуренција једини лек против монопола!“

Др Даница Поовић, рофесор Економско факулеа у Беорау,  
у „Полиици“, 6. фебруара 2013.

ПРОФ. ДР ИВИЦА 
СТОЈАНОВИћ НА РУСКОМ 
ЕКОНОМСКОМ КОНГРЕСУ

Наш професор Ивица Стојановић (ФПС) 
учествовао је на Другом руском економском 
конгресу који је од 18. до 22. фебруара одржан у 
конгресном центру у граду Суздаљу, у Русији.

Колега Стојановић имао је саопштење 
о неким тенденцијама савремене економске 
кризе у свету. Реч је о пројекту оствареном 
у сарадњи са РБ „Колубара”, чији је дирек
тор Милорад Грчић, заједно са сарадником 
Ђорђем Стојковићем, свршеним студентом 
ФПС, пружио подршку овом истраживању.

Конгрес је окупио истакнута имена еко
номске науке из Русије и света. Председа
вајући скупа био је академик Александар 
Некипељов, потпредседник Руске акаде
мије наука.Проф. Ивица Стојановић на Руском економском конгресу

■

■

■

■
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Мега тренд уни вер зи тет је уста но ва која од свог настан ка вели ку пажњу 
покла ња међу на род ној сарад њи. Тако ђе, као што му име каже, Мега

тренд уни вер зи тет насто ји да пра ти, при ме њу је и уна пре ђу је нај са вре ме
ни ја науч на достиг ну ћа и свет ске трен до ве.

Како је дина ми чан раз вој Кине један од нај зна чај ни јих исто риј ских 
чиње ни ца кра ја два де се тог и почет ка два де сет првог века, руко вод ство 
Мега тренд уни вер зи те та је доне ло одлу ку да се уну тар Уни ве р зи те та осну је 
Кине ски цен тар који би помо гао да се иско ри сте све могућ но сти сарад ње са 
овом дале ком и при ја тељ ском земљом и њеном нау ком и кул ту ром.

Кине ски цен тар осно ван је одлу ком Сена та Мега тренд уни вер зи те та 
непо сред но пре лет њег рас пу ста. При ли ка за први већи дога ђај у орга ни за
ци ји Цен тра било је обе ле жа ва ње кине ског Дана држав но сти, који згод но 
пада почет ком школ ске годи не, првог окто бра. Тако је 11. окто бра 2012. 
годи не, уз тесну сарад њу са Кине ском амба са дом, која је била покро ви тељ, 
орга ни зо ван веле ле пан дога ђај – Неде ља кине ске кул ту ре у част про сла ве 
63. годи шњи це осни ва ња Народ не репу бли ке Кине и цере мо ни је отва ра ња 
Кине ског цен тра Мега тренд уни вер зи те та.

Дога ђај је при ву као вели ки број углед них зва ни ца из све та поли ти ке, 
нау ке и кул ту ре. Међу њима иста кли бисмо пред сед ни ка Народ не скуп
шти не Репу бли ке Срби је мр Небој шу Сте фа но ви ћа, њего ву ексе лен ци ју 
амба са до ра Народ не Репу бли ке Кине госпо ди на Џанг Ван шјеа, мини
стра кул ту ре и инфор ми са ња Бра ти сла ва Пет ко ви ћа, ака де ми ка Љуби шу 
Раки ћа, пот пред сед ни ка Срп ске ака де ми је нау ка и умет но сти, вла ди ку Ата
на си ја Раки ту, глум це Љуби шу Самар џи ћа, Ива на Бекја ре ва и Аљо шу Вуч
ко ви ћа, и дру ге.

Про грам се састо јао од при год не изло жбе фото гра фи ја „На кри ли ма 
кул ту ре – Осврт на кул тур ну реге не ра ци ју Кине“, које илу стру ју напре дак 
савре ме не Кине на пољу кул ту ре. Тако ђе, орга ни зо ван је фести вал кине ског 
фил ма у окви ру кога је при ка за но седам филм ских оства ре ња кине ских 
ауто ра. Издво ји ли бисмо фил мо ве „Дра ма Ли Ми“, који пока зу је бели ку 
коли чи ну наси ља при сут ног у кине ском дру штву као после ди ца зао ста
лог сиро ма штва и соци јал них про бле ма, и филм „Краљ кине ског шаха и 
његов син“, о оцу и сину, кра ље ви ма кине ског шаха „веи ћи“. У филм ској 
при чи роди те љи се раз во де, а син одлу чу је да оста не са оцем који га спре ма 
за шахов ског шам пи о на, што на кра ју и поста је. Избор фил мо ва, који нису 
били рат норево лу ци о нар ни, већ са савре ме ном тема ти ком која осве тља ва 
мно ге про бле ме модер не Кине, пока зу је висок сте пен отво ре но сти кине
ских кул тур них зва нич ни ка.

Мегатренд проширује оквире међународне сарадње

У ОКВИРУ „НЕДЕљЕ КИНЕСКЕ 
КУЛТУРЕ“ ОТВОРЕН КИНЕСКИ ЦЕНТАР

„Србије не мора да буде велика, већ економски и културно јака земља“, рекао на свечаности ректор Јовановић. ■
„Институције НР Кине, посебно Кинеска амбасада у Београду, свом снагом помагаће научну, економску и културну сарадњу две земље“,  ■
рекао је амбасадор Џанг Ваншје отварајући Кинески центар на Мегатренд универзитету

Рекор Јовановић, амбасаор Џан Ваншје  
и ресеник Парламена Сефановић

Међу публи ком нашла се и госпо ђа која је љуби тељ кине ског фил ма, а 
која је послед њи пут, каже, има ла при ли ку да при су ству је фести ва лу кине
ског фил ма пре рав но два де се так годи на у Дому омла ди не. То пока зу је да је 
дога ђај био пун пого дак и да би, можда, тре ба ло ради ти на томе да поста не 
тра ди ци о на лан.

Гово ре ћи на све ча но сти, рек тор Мега тренд уни вер зи те та, про фе сор 
Јова но вић, иста као је да је циљ осни ва ња Кине ског цен тра на Мега трен ду 
под сти ца ње упо зна ва ња са кул ту ром, тра ди ци јом, исто ри јом, гео гра фи јом, 
поли ти ком и рели ги јом Кине, као и него ва ње веза изме ђу наро да Срби је и 
Кине. „Кина је једин ствен при мер соци ја ли стич ког дру штве ног уре ђе ња, а 
капи та ли стич ке еко ном ске струк ту ре, која успе шно пре ва зи ла зи акту ел ну 
еко ном ску кри зу“, закљу чио је про фе сор Јова но вић, пору чу ју ћи да Срби ја 
не мора да буде вели ка већ еко ном ски и кул тур но јака земља.

„Свом сна гом инсти ту ци је НР Кине и Кине ска амба са да ће пома га ти 
све сле де ће поду хва те на про мо ци ји и при бли жа ва њу кине ске кул ту ре 
срп ском наро ду, у чему кључ ну уло гу има рено ми ра ни Мега тренд уни-
вер зи тет“, рекао је амба са дор Народ не Репу бли ке Кине, госпо дин Џанг Ван
шје, нагла сив ши да се на овај начин раз ви ја и уна пре ђу је при ја тељ ство две 
земље. Овим речи ма амба са дор је отво рио Кине ски цен тар на Мега трен ду.

Дога ђај је био изу зет но про пра ћен у меди ји ма Срби је и Кине.
Након овог успе шног и лепог дога ђа ја, који је обе ле жио поче так рада 

Кине ског цен тра, сарад ња са кине ском стра ном се још више учвр сти ла и 
наста ви ла да се раз ви ја. Дого во ре на је дона ци ја књи га и сли ка библи о те ци, 
што би тре ба ло да буде још један запа жен медиј ски дога ђај, пошто ће књи ге 
и сли ке бити изло же ни на увид јав но сти. А дого во ре но је и да се на Мега
трен ду уз покро ви тељ ство кине ске вла де уве ду кур се ви кине ског јези ка као 
део зва нич ног сту диј ског про гра ма. Оче ку је се дола зак про фе со ра из Кине. 
Инте ре со ва ње сту де на та је било вели ко и изнад оче ки ва ња, а вре ме ном ће, 
сигур но, бити још веће. 

Мега тренд уни вер зи тет већ има и парт нер ски уни вер зи тет у Кини, 
Шфан уни вер зи тет у Пекин гу. Један про фе сор са овог уни вер зи тет та је и 
члан управ ног одбо ра Кине ског цен тра Мега тренд уни вер зи те та.

Основ ни циље ви Кине ског цен тра, ина че, у осни вач ком доку мен ту су 
фор му ли са ни на сле де ћи начин:

под сти че и подр жа ва упо зна ва ње са кул ту ром, тра ди ци јом, исто ри јом,  ■
гео гра фи јом, поли ти ком и рели ги јом Кине;
под сти че и подр жа ва упо зна ва ње са савре ме ним токо ви ма посло ва ња  ■
у Кини;
пру жа могућ но сти за локал на и реги о нал на анга жо ва ња; ■
омо гу ћа ва него ва ње веза изме ђу Срби је и наро да Кине; ■
орга ни зо ва ње наста ве уче ња кине ског јези ка; ■
раз ме на про фе со ра на пред ме ти ма уну тар основ них ака дем ских,  ■
диплом ских ака дем ских и док тор ских сту ди ја;
раз ме на сту де на та који се баве истра жи ва њем кине ске кул ту ре; ■
орга ни зо ва ти кул тур не дога ђа је, изло жбе, семи на ре, пре да ва ња, кон ■
цер те, кон фе рен ци је, сим по зи ју ме, фести вал доку мен тар них и игра
них фил мо ва;
подр шка међу на род ним актив но сти ма Мега тренд уни е вр зи те та, оства ■
ри ти сарад њу са Канад ским цен тром и Сек то ром за Латин ску Аме ри ку 
и Кари бе на Мега тренд уни вер зи те ту.

Из ово га се види да је Кине ски цен тар за врло крат ко вре ме успео да 
већи ну пла ни ра них циље ва и поста ви теме ље за оства ри ва ње пре о ста лих. 
Тако је, на при мер, у пла ну и орга ни за ци ја сери је пре да ва ња на који ма би 
кине ски про фе со ри пред ста ви ли нај ва жни је сег мен те модер не Кине, од 
кул ту ре до еко но ми је, поли ти ке, пра ва...

Тако ђе, посто ји инте ре со ва ње кине ске стра не за дола зак кине ских сту
де на та и мена џе ра на Мега тренд уни вер зи тет, где би поха ђа ли основ не и 
диплом ске сту ди је, као и кур се ве за које посто ји инте ре со ва ње са њихо ве 
стра не.

Дејан Попов ■
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In medias (t)res

„ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ“

О аналитичару који се не обазире превише на чињенице

У емисији „Утисак недеље“ на ТВ Б92, саговорници Оље Бећковић дотакли су се 17. фебруара 2013. 
образовних тема на начин који заслужује да буде забележен.

Доцент Филозофског факултета у Београду, др Јово Бакић, оштро је говорио о случајевима скан
далозног незнања студената тог факултета, посебно апострофиравши једног свог најгорег студента 
који је, како сведочи Бакић, убрзо постао члан Извршног одбора Демократске странке.

Други учесник,  ванредни професор Факултета политичких наука у Београду, др Славиша Орло
вић, изнео је једну неукусну шалу на рачун председника Републике, а поентирао критиком познатог 
случаја с Правног факултета у Крагујевцу (афера „Индекс“), који ни после седам година није право
судно окончан. За све то проф. Орловић окривио је никог другог до Мегатренд универзитет, који – како 
припомену – у Влади има три министра, и приде председника Скупштине као докторанда (проблеми 
с отрованим млеком настали су нешто касније, иначе би и за то могао бити окривљен Мегатренд).

„То је врло рђава порука за универзитет уопште“, закључио је високоумно проф. Орловић. Води
тељка Бећковић и присутни су се задовољно смешкали, не питајући Орловића како Мегатренд може 
бити одговоран за кадровску политику Демократске странке и за скандале на другим универ
зитетима, и како ова Влада Србије, заједно с министрима с Мегатренда, може бити прозивана за 
настанак неког проблема у време кад они нису били чланови кабинета у Немањиној, нити су соција
листи и напредњаци тада уопште суделовали у управљању Србијом.

Неколико дана потом, проф. Славиша Орловић добио је, одлуком трочланог жирија чији је пред
седник био колега с истог факултета др Душан Павловић, награду „Десимир Тошић“ за серију комен
тара у новинама. У образложењу објављеном у медијима каже се да се текстови овог аутора, „пониклог 
у интелектуалном кругу блиском Демократској странци“, одликују „аналитичношћу и критичким 
односом према актуелним догађајима“ те да он своје ставове „саопштава упечатљиво, без острашће
ности и искључивости“.

Да је жив, Десимир Тошић не би био радостан што се признањем с његовим именом награђује аутор 
с овако неодговорним односом према чињеницама.

Можда би се, заједно с нама, запитао: шта ли би тек Орловић написао да није толико аналитичан, 
како га је проценио пајташки жири?

Занимљивости с Мегатренда

СТУДЕНТ ЈОВАНОВИћ  
ЗА 12 МИНУТА БРЖИ ОД ЂЕЛИћА

Милоје Јовановић, студент мастер програма ФКМ, аматерски се бави атлетиком, посебно маратонским и ултрамаратонским тркама. У прошлој 
години учествовао је у пет маратонских такмичења с променљивим резултатима. За ову годину планирао је учешће на четири маратона и 

четири ултрамаратона; као што је познато, маратонска стаза дуга је 42 километра, а ултрамаратонска је знатно дужа, некад 50, а понекад и читавих 
сто километара. Колега Јовановић – иначе запослен 
у „Земунским новинама“ – трчи и ултрамаратоне 
са задатим временом трчања (нпр. шест, дванаест 
или 24 часа трчања).

Јовановић је члан Атлетског клуба из Земуна.
Већ се пријавио за ултрамаратон који ће се 9. 

марта одржати у Земуну (6 сати трчања), као и за 
Београдски маратон, који ће се одржати у априлу.

На Београдском маратону одржаном 22. 
априла прошле године, у дисциплини полумара
тон, Милоје Јовановић имао је време 01:55:06.

„Стигао сам на циљ 12 минута пре Божидара 
Ђелића, а то медији нису регистровали. Ђелићев 
прилично слаб резултат – 365 места иза мене – сви 
су забележили“, каже Јовановић у полушали.

Ево, ми исправљамо ту медијску неправду.
Колега Милоје Јовановић предложио је управи 

Мегатренд универзитета да на предстојећем Бео
градском маратону наступа под заставом нашег 
универзитета и у мајици с Мегатрендовим заштит
ним знаком. Ради лакшег распознавања.

Верујемо да ће одговорни с Мегатренда при
хватити овај предлог.

За сваки случај, тражимо од Милоја Јовано
вића да на циљ стигне први. Тада му ни медијска 
блокада неће моћи ништа.

Из Књижевног клуба

ВОлЕлА БИХ

Волела бих да те видим, 
да ти кажем све што кријем 
и да шапнем: о, не иди,
с тобом бих да гнездо свијем.

Волела бих да те сањам, 
да кроз снове љубав нудим,
у загрљај да урањам,
да се таквој срећи чудим...

Волела бих да те видим,
па макар последње било,
без тебе се све одавно
угасило, у црно свило...

Желела бих да те сретнем,
јер ме муче давне боли,
тамо, где су баште цветне:
да ти кажем: још те волим!

Ивана-Георгија Милошевић, 
студент ФКМ

Милоје Јовановић с алеичарима из Кеније на Беораском мараону

М.П. ■

Светлана Лабус ■



31

У окви ру Дана фран цу ске моде у Бео гра ду, 
9. јуна 2012.годи не, чуве ном мод ном 

кре а то ру Пје ру Кар де ну доде љен је поча сни 
док то рат на Мега тренд уни вер зи те ту.

На све ча но сти пово дом доде ле док то
ра та гово ри ли су: рек тор Мега тренд уни вер
зи те та, проф. др Мића Јова но вић, мини стар 
про све те и нау ке у Вла ди Репу бли ке Срби је, 
проф. др Жар ко Обра до вић, као и истак
ну ти срп ски сли кар и декан Факул те та за 
умет ност и дизајн, Мега тренд уни вер зи те та, 
Милош Шоба јић. Све ча но сти су при су ство
ва ле мно го број не зва ни це из дипло мат
ског кора и висо ки зва нич ни ци Репу бли ке 
Срби је и Гра да Бео гра да.

Пјер Кар ден, позна ти фран цу ски мод ни 
кре а тор и вла сник мод не импе ри је, рођен у 
Вене ци ји, Ита ли ји, отпо чео је сво ју кари је ру 
у мод ној инду стри ји пре се ље њем у Париз 
1945, где је сту ди рао архи тек ту ру и радио за 
мод ну кућу „Пакан“ (Paqu in), да би наред не, 
1946. годи не, дизај ни рао за тада ново тво ре ну 
мод ну кућу „Диор”. Госпо дин Кар ден је осно
вао сво ју мод ну кућу 1950. годи не. Захва љу
ју ћи сво јим вели ким успе си ма у све ту моде, 
добит ник је 3 пре сти жне награ де фран цу ске 
висо ке моде “Злат ни напр стак“ ("Dé d'Or"). 

Вре ме ном је про ши рио свој домет на 
оста ле инду стри је као што је ауто мо бил ска 
и уго сти тељ ска, где је, поред дизај ни ра ња 
ауто мо би ла, отво рио ланац пре сти жних 
ресто ра на „Мак сим“ (Махiм). Сво јим ино ва
ци ја ма и про фе си о нал ним успе си ма допри
нео је раз во ју свет ског дизај на и пре по зна
тљи вости свог име на међу широм свет ском 
јав но шћу. Пјер Кар ден је сво јим достиг ну
ћи ма успео да од 1960. годи не буде један од 
пет нај по зна ти јих Фран цу за у све ту.

Поред успе шне кари је ре у инду стри ји 
дизај на, у окто бру 2009. годи не је име но ван 
за амба са до ра добре воље Ује ди ње них наци ја 
у обла сти хра не и пољо при вре де, чиме сво
јим хума ни тар ним радом допри но си бор би 
про тив гла ди широм све та. Овим гестом је, 
поред сво је вели ке посве ће но сти умет но
сти и допри но су свет ском дизај ну, испо љио 

и нај ве ће људ ске вред но сти зала га њем за 
добро бит дру штва. 

Сту ден ти Факул те та за умет ност и 
дизајн (Кате дра за тек стил и оде ва ње) уче
ство ва ли су у при пре ми спек та ку лар не 
мод не реви је Пје ра Кар де на, одр жа ној у 
башти Белог дво ра. 

Мар ко Ивко вић, Хана Дра гој ло вић, Ива на 
Ђурић, Ива на Костић, Јеле на Вуко вић, Ксе ни ја 
Лалић, Адри ја на Пажин и Мили ца Баце тић 
уче ство ва ли су у при пре ма ма мод не реви је 
по нај ви шим свет ским стан дар ди ма. Овим 
чином наши сту ден ти су при ви ле го ва ни и 
поча ство ва ни, посеб но има ју ћи у виду пре се
дан да је сту ден ти ма – прем да су неза по сле ни 
на про јек ту – било дозво ље но да виде моде ле и 
пре зва нич ног пред ста вља ња на реви ји.

„Осим при ли ке да виде ову изу зет ну 
колек ци ју избли за, буду ћи мод ни кре а то ри, 
наши сту ден ти са тре ће, четвр те годи не и 
мастер сту ди ја, виде ли су како изгле да цели 
про цес орга ни за ци је: како је пако ва на колек
ци ја кад стиг не, како се бира ју мане ке ни 

за одре ђе не моде ле, како се ради ком пле
тан фитинг, доби ли су кон крет на заду же ња, 
има ли при ли ку да пораз го ва ра ју са сти ли
сти ма, а и са чуве ним кре а то ром Пје ром Кар
де ном лич но”, исти че про фе сор ка мод ног 
дизај на Соња Крстић (ФУД). 

У орга ни за ци ји хума ни тар не мод не 
реви је узе ли су уче шће и сту ден ти Факул те та 
за кул ту ру и меди је, који су – као помоћ орга
ни за то ру аген ци ји „Фабри ка” – по стро гим 
прин ци пи ма про то ко ла који важе у Белом 
дво ру реа ли зо ва ли сло же ну орга ни за ци ју 
врхун ског мод ног дога ђа ја, којој је при су
ство ва ло неко ли ко сто ти на зва ни ца из Вла де, 
дипло мат ског кора и јав ног живо та земље, и 
при бли жно сто акре ди то ва них нови на ра. 

Мега тренд уни вер зи тет био је један 
од спон зо ра мод не реви је Пје ра Кар де на, 
а новац при ку пљен при ли ком овог дога
ђа ја наме њен је мали ша ни ма у домо ви ма за 
незбри ну ту децу широм Срби је.

Љиљана Томић Давидов ■

Мода – уметност и наука

ПЈЕР КАРДЕН ПОЧАСНИ ДОКТОР 
НАУКА НА МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТУ

Проф. Шобајић, Пјер Карден и рекор Јовановић

Радови наших наставника у међународном уџбенику о медијима
У међународном уџбенику објављеном у Португалу на енглеском језику под насловом „Медијска економија и технологија“, чији 

су коаутори научници из 13 земаља, публикована су и два рада наставника Мегатренда. Проф. др Миливоје Павловић (ФКМ) аутор 
је текста о оглашавању на телевизији, а доцент Марија Алексић (ФПС) рада о радијском оглашавању.

Приређивач ове књиге је проф. Пауло Фаустино са универзитета у Порту. Из пера српских научника у овом делу заступљени су 
радови још четворо аутора (са Универзитета уметности у Београду и новосадског Факултета за менаџмент).

Књига се користи као уџбеник на водећим европским и светским универзитетима, и до сада је имала два издања. Како пише 
„Политика“ од 26. новембра 2012, промоције ове књиге одржане су на Вестминстерском универзитету у Лондону, на Универзитету 
„Ломоносов“ у Москви, на Сорбони, на медијском конгресу у Солуну, на Универзитету „Доња Горица“ у Подгорици и у Новом Саду.
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На Мегатрендовим факултетима се, у оквиру комуниколошких и маркетиншких предмета, предаје о слоганима који се, у новије време, све 
чешће користе у пласирању најразличитијих порука, идеја, производа и услуга.

Слoган се родио из вековне потребе људи да одређене информације саопште ослањајући се на афективну снагу кратких форми, закључених у 
једној реченици, у дветри вешто спрегнуте речи, а понекад у само једној речи. Иако личи на домаћу, реч је енглеског, тачније, шкотског порекла / 
slogan = ратни поклич горштака у Шкотској/. По дефиницији из Мегатрендовог уџбеника ПРа, слоган је „хомогена, садржајно збијена и мисаоно 
богата вербална јединица која доноси неку индивидуалну или општеважећу истину, досетку, мудрост или искуство“.

Сажета форма и духовито пуњење омогућују слогану лако запамћивање и брзо ширење. Кад је обогаћен звучном димензијом и игром речи, 
слоган има способност да савлада евентуалне препреке и заобилазним путем саопшти основну поруку.

На Мегатренду се одувек поклањала дужна пажња овој врсти књижевних микроструктура. На интерним конкурсима, у сарадњи са студентима, 
добијено је неколико ефектних слогана.

Посебно су запажени и од јавности, како стручне тако и оне најшире, позитивно оцењени слогани из уписне кампање вођене у пролеће и 
лето 2012. Нова начела уписне политике, усмерене на то да што већи број свршених средњошколаца добије шансу да студира, са бесплатниом 
првом годином и низом других погодности за студенте, посебно за бруцоше, високо је вреднована и на манифестацији која је, под насловом „Снага 
креативности 2012“, крајем новембра одржана на Београдском сајму у организацији маркетиншког гласила „Табу“. Подржани су једноставност, 
хумор, економичност, гномичност, афективност и редукција језичког материјала примењени у читавој серији слогана, а у конкуренцији за СЛОГАН 
ГОДИНЕ уврштен је следећи:

Као на државном факултету. Само боље.

Наш слоган бориће се за најбољи у конкуренцији следећих слогана водећих српских компанија, банака, установа и, чак, државних органа:

Мегатрендов слоган кандидат за најбољи у 2012.

Као на државном факултету.  
Само боље.

Све скоцкано у један пакет. 
Телеком Србија

Извини, али... Она је та! 
Raiffeisen Bank

Да ли сте сигурни да је кумова свастика  
прави радник за вас? 
Послови Инфостуд

Моје срце мени каже:  
Изведи ме у шетњу! 

Actavis

Простата млађа од вас. 
Bioclinica

Да ваше срце поскочи од среће. 
Pharmanova

60% нашег тела је вода.  
Зато је битно која је. 

Јана

Разне жеље, исте потребе.  
Бољи смо заједно. 

Министарство рада  
и социјалне политике

Провери па повери. 
АИК банка

Вода коју волиш, живот какав желиш. 
Књаз Милош

Коалиција добрих услова.  
Штедише су изабрале.

Alpha bank

Посвећени вама за свако добро. 
Hemofarm Stada

ИНОСТРАНА ИЗДАЊА КЊИГА НАШИх ПРОФЕСОРА
Књига проф. др Миће Јовановића „Бизнис као уметност живљења“, која је на српском језику имала два издања, објављена је у међу

времену на енглеском и италијанском језику. Ускоро ће се појавити и њено издање на француском, у преводу Кристин де Леобарди.
Упоредноправна студија проф. др Владанa Кутлешића „Устави бивших социјалистичких држава Европе“, после издања на срп

ском, доживела је превод на француски језик код угледног белгијског издавача. У мају месецу изаћи ће у Барију превод ове студије на 
италијанском језику.

Мирјана Танкосић ■

Ју
го

сл
ав

 В
ла

хо
ви

ћ



33

Центар за развој каријере и саветовање студената – „Мегакаријера“, основан је 2011. године као организациона јединица Мегатренд уни
верзитета. Основни циљ „Мегакаријере“ јесте да студентима и дипломцима пружа подршку у развоју практичних знања и вештина које 

ће им бити корисне при запошљавању или будућем образовању, да их повеже са пословним светом и тако у потпуности припреми за изазове 
које носи савремено тржиште рада.

Истовремено, циљ Центра је промоција студената и дипломаца Мегатренд универзитета као будућих стручњака у различитим областима 
рада, али и представљање Мегатренда као престижне институције за високо образовање у региону.

У периоду од 1. јуна 2011. до 31. децембра 2012. године, саветнице Центра, доц. др Александра Тошовић Стевановић, доц. др Ана Јован-
цаи и мр Ана Јурчић, реализовале су низ активности Центра.

Постали смо партнери TEMPUS пројекта „CareerS – Развој каријерног вођења у циљу унапређења високог образовања у Србији“. ■
У оквиру TEMPUS пројекта „SIGMUS“, „Мегакаријера“ је са 14 партнерских институција – домаћих и иностраних универзитета  веома  ■
активно учествовала у организовању истраживања, округлог стола и трибина на тему унапређења бодовања и валоризације ваннаставних 
активности у високошколским институцијама у Србији, чији се резултати већ примењују у „Мегакаријери“.
У циљу јачања и развоја „Мегакаријере“, Амерички савет за међународно образовање финансирао је четири тематска предавања која  ■
помажу развој академских вештина студената Мегатренд универзитета. Као резултат ових предавања настао је приручник „Како успешно 
читати и писати“, који је на располагању свим студентима Мегатренд универзитета.
У сарадњи с Амбасадом Сједињених Америчких Држава и организацијом „World Learning“, организована је презентација програма  ■
размене „Global UGRAD“ за студенте Мегатренд универзитета.
Организовани су новинарски тренинзи „KeyConnection Media“, за телевизијске, штампане и онлајн медије у трајању од три месеца.  ■
Оваква врста бесплатне обуке реализована је четири пута, током 2011. и 2012. године.
У сарадњи са школом страних језика „Equilibrio“ организовано је бесплатно тестирање знања из енглеског језика и издавање међународног  ■
језичког пасоша (званични документ који у нашој земљи промовише Савет Европе). 
Школа страних језика „Equilibrio“ обезбедила је 15 стипендија за учење страних језика. ■
Школа страних језика „Top Class“ обезбедила је стипендије за учење страних језика. ■
Организовано је предавање генералног директора компаније „Карлсберг“ под насловом „Програм за будуће лидере“, као и пракса у овој  ■
компанији. 
Одржана је презентација професионалног програма Пословне тренинг академије. ■
Реализован је већи број стручних пракси (осигурање Wiener Städtische, Mini Studio Publishing Group, Imperial Tobacco, Дом омладине  ■
Београда, Adria Media Serbia, Societe Generale, магазин WAVE, Konekta Plus, Wannabe Magazine, Banca Intesa…).

Програм за будуће лидере

УЧЕЊУ И ДРУЖЕЊУ НЕМА КРАЈА
Како ради „Мегакаријера“ – Центар за развој каријере и саветовање студената

С обзиром на заједничке циљеве и идеју 
о успостављању и одржавању контаката 
између Универзитета и његових студената и 
након дипломирања, магистрирања и док
торирања, и ради развијања сарадње између 
Универзитета и организација у којима раде 
бивши студенти, „Мегакаријера“ ће, на основу 
плана и програма за 2013. годину, у сарадњи 
са руководством Универзитета у потпуности 
формирати Алумни клуб и отпочети реали
зацију његових основних циљева. 

У сарадњи са Центром за целоживотно 
учење, саветовање студената и каријерно 
вођење Економског факултета Универзи
тета у Крагујевцу, за 2013. годину заказано је 
7 трибина о различитим облицима усаврша
вања студената. А у циљу повезивања висо
кошколског образовања, науке и привреде, 
као и интензивирања примене научноистра
живачких резултата у пословању субјеката 
који обављају привредну делатност и јавне 
функције, успостављена је сарадња са Удру
жењем „Банатски туристички кластер“.

И у наредном периоду активности „Мегакаријере“ биће усмерене ка развоју и усвајању савремене методологије у каријерном вођењу, њеној 
адекватној примени, реализовању стручних пракси за већи број студената и оспособљавању студената за активно управљање каријером.

За садашњу и будућу успешну сарадњу, срдачан поздрав,
Доц. др Александра Тошовић Стевановић

директор Центра за развој каријере  
и саветовање студената Мегатренд универзитета – „Мегакаријера“
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Студентске иницијативе

МЕГАТРЕНД ОСНИВА хОР!
На Мегатренд универзитету у току је формирање хора саста

вљеног од студената и наставника. Хор ће бити мешовити и имаће 
задатак да, за почетак, озвучи просторе у којима живе и раде 
Мегатрендове институције.

Како правила налажу, овај вокални састав имаће најмање 12 
чланова. Планирано је да се у програму негују класична, евергрин, 
српска квалитетна музика и класична мизука обрађена на модеран 
начин. У току је пријављивање и договор о аудицији.

Мегатрендов хор оснива се на иницијативу колегинице Јелене 
Вучинић, студенткиње мастер програма ФКМ. На основним сту
дијама у Новом Саду Јелена је дипломирала виолину.

Хор ће, из редова наставника, укључити композитора Ивана 
Јевтића, иначе члана хора Првог певачког друштва у Београду, и 
Љиљану Волф, проф. француског језика, која пева у хору Цркве Св. 
Пантелејмона у Миријеву.

Од студената, хору ће се придружити Зорана Петровић, сту
денткиња ФКМ и чланица хора „Вива вокс“, музички уметник Бора 
Дугић, вокална уметница Јелена Томашевић, Дарко Манић, соли
ста хора РТС, асистенткиња Снежана Берић, студенткиње и пева
чице Ана Бебић и Милена Вучић, и многи други. Заинтересоване 
колегинице и колеге треба да се јаве Јелени Вучић посредовањем 
секретаријата ФКМ, или на њен телефон: 064/4426122.

ЖИВЕЛА МУЗИКА!

Богат стваралачки опус чембалисткиње др Смиљке Исаковић

„ПРВА ДАМА ЧЕМБАЛА“  
И ВРСТАН МУЗИЧКИ СТРУЧЊАК

Чембалистиња Смиљка Исаковић, доцент 
на Факултету за културу и медије, коју 

светска и наша критика назива „краљи
цом чембала“ и „првом дамом чембала“, у 
2012. години представила је београдској 
публици неколико ексклузивних чембал
ских пројеката. 

Најпре је, под називом „Краљица чем
бала“ 10. јуна одржала концерт у Етног
рафском музеју, у оквиру фестивала старе 
музике „Нимбус“. Исаковићева је наступила 
уз пратњу Каролине Бетер, на инструмен
тима траверзо и блок флаута, и Андреја Јова
нића на барокној гитари и теорби, а свирала 
је на свом чембалу, историјској копији фла
манског чембала из радионице браће Рукерс 
из 1637. године, које је осликао академски 
сликар Предраг Пеђа Тодоровић. На про
граму су биле композиције из 16, 17. и 18. века 
шпанских и португалских композитора. 

Медији су посветили значајну пажњу 
овом концерту, а БЕТА је јавила да је 
„краљица чембала очарала Београђане 
делима чувених композитора са Иберијског 
полуострва“.

Српска, посебно чембалска музика, ретко 
се налази на уобичајеним концертним програ
мима. У намери да прошири стилски садржај 
извођачких програма, као и да публика чује 
нешто ново, Смиљка Исаковић је у Галерији 
фресака у јулу 2012. године извела премијерни 
програм „Повратак у будућност“, састављен 
од ретко или никад изведених композиција 
наших савремених аутора. 

У децембру је Смиљка Исаковић била 
солисткиња у европској и српској пре
мијери „Концерта за чембало и оркестар“ 
америчког савременог композитора Филипа 
Гласа, у оквиру програма „Born in Serbia“, 
уз пратњу Београдског камерног оркестра 
„Љубица Марић“, под управом диригента 
Радета Пејчића. 

Осим премијерних концертантних 
наступа, у 2012. години је изашла трећа књига 
Смиљке Исаковић – „BEMUS Prеpletum 
Mobile“, у издању „Службеног гласника“ и 
„Музике класике“. Свечано је промовисана 
15. октобра 2012. у Галерији Коларчеве задуж
бине, у оквиру БЕМУСа 2012. Говорећи на 
промоцији, магистар Александра Паладин, 
музиколог и музички уредник Првог про
грама Радио Београда је, између осталог, 
рекла: „Др Смиљка Љ. Исаковић учесник је 
културних збивања код нас, као аналитичар и 
менаџер у култури, публицисткиња (од 1972. 

године пише за различите медије), педагог, а 
пре свега као дугогодишњи музички интер
претатор, врхунски уметник на нашој и свет
ској музичкој сцени. 

Проф. др Снежана Николајевић, шеф 
катедре Музика у медијима на Филолошко
уметничком факултету у Крагујевцу и 
музички уредник РТС, истим поводом је 
нагласила: „Своје дугогодишње деловање 
у области музичке критике и есејистике 
Смиљка Исаковић снажно ослања колико 
на своје умеће уочавања и дефинисања умет
ничких домета толико и на своје богато и 
успешно међународно извођачко искуство. 

Др Будимир Поточан је истакао о овој 
књизи да „управо од тога ко је потписница про
истичу и одлике монографије. Смиљку Иса
ковић критика сматра „краљицом чембала“ и 
„првом дамом чембала“, па је, као уметница, 
заступљена у најпрестижнијим музичким 
енциклопедијама у свету. Осим тога, као про
фесионални музичар, она је висококвалифи
кована да стручно и научно просуђује. Због 
свега тога њена књига представља јединствен 
преглед најзначајнијих музичких збивања у 
Београду током безмало четири деценије. 

Др Драшко Ређеп је устврдио да „Случај 
Смиљке Исаковић далеко надилази типо
лошку одредницу једног од најизузетнијих 
наших виртуоза, који је читаву раскошну а 
нашој оптици често у полузабораву оста
вљену литературу чембала открио као једин
ствену привилегију, као обновљен сан, као 
препознавање баштине.“ 

Јелена Вучинић

Смиљка Исаковић

Б.П. ■

АФОРИЗМИ ЖИВКА КУлИЋА

Из књиге проф. Живка Кулића, 
премијерно представљене крајем 
октобра на београдском Сајму 
књига, преносимо неколико 
афоризама: 
Да више мислимо својом главом, 
не би нам свако солио памет.
Више не живимо од прошлости 
него од данас до сутра.
Историја нам је све дебља,  
а географија – све тања.
Толерантан однос према 
корупцији сасвим је разумљив.  
Наше друштво је демократско.
Легли смо на руду, али кола и даље 
иду низбрдо.
Трговина органима и даље траје. 
Сада је на реду Срце Србије.
Власт је задовољна својом 
владавином, али сматра да 
заслужује бољи народ.
Знамо да је Србија обећана земља, 
али не знамо коме.
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Божин Јовановић, истакнути привредник и јавни радник, умро је почетком маја 2011. у својој 92. години. Поводом 
његове смрти одржана је комеморација у великом амфитеатру здања Мегатренда у Ул. Гоце Делчева на Новом 

Београду. У присуству великог броја истакнутих представника политичког, привредног и уопште јавног живота, 
укључујући и наставнике и студенте нашег универзитета, о животу и делу Божина Јовановића говорили су проф. 
др Петар Шкундрић и проф. др Оскар Ковач. У Алеји народних хероја београдског Новог гробља, над отвореним 
гробом, о покојнику су говорили Благоје Спасковски, генерални директор РТБ Бор, и проф. др Михајло Милојевић, 
дугогодишњи привредник и некадашњи председник Привредне коморе Југославије.

На комеморативним свечаностима у Зајечару и Бору говорили су проф. др Недељко Магдалиновић, декан 
Факултета за менаџмент, Душан Иванић, начелник Зајечарског округа, Братислав Ђорђевић, председник Регио
налне привредне коморе и Драган Жикић, председник Скупштине општине Бор.

Божин Јовановић био је учесник НОБ. Одмах по ослобођењу укључио се у борбу за привредни и друштвени 
препород земље. Најпре је био директор Тимочких рудника, потом председник Зајечарског среза, а затим 
читаву деценију, од 1965. до 1975, генерални директор РТБ Бор. То је био период најснажнијег искорака Борског 
басена у експлоатацији, производњи и преради бакра. При крају радног века Божин Јовановић био је пред
седник Пословне заједнице „Југобакар“ и председник Привредне коморе Југославије.

Божин Јовановић бавио се, поред осталог, научним и публицистичким радом. Објавио је више од 40 радова у 
стручним и научним часописима, и шест монографија с темама из привредног и културног развоја Тимочке крајине, Борског басена и Србије. 

Посебан допринос Божин Јовановић дао је рађању и расту Мегатренд универзитета до позиције угледне високошколске установе и нај
већег приватног училишта у Европи

БОЖИН ЈОВАНОВИЋ 
(1920-2011)

МИОДРАГ СТАНКОВИЋ 
(1941-2012)

ДРАГАН КАРАНОВИЋ 
(1948-2012)

РАЈКО САНТРАЧ 
(1949-2012)

Божин Јовановић  
(ра Милоша Шобајића)

Почетком јула 2012, после дуже болести, 
преселио се у сећање наш колега Миодраг 

Миле Станковић, редовни професор Факул
тета за пословне студије.

Рођен је у Горњем Милановцу у учитељској 
породици. На Правном факултету у Београду 
дипломирао је 1964, а докторирао 1978. тезом 
„Правни карактер царинске робе“. Од 1965. 
ради у Савезној управи царина на разним 
пословима. Од 1975. бави се педагошким 
радом, најпре на Вишој економској школи у Београду, потом на Еко
номском факултету у Крагујевцу, Правном факултету у Крагујевцу и 
Факултету за поморство у Котору.

Од 1998. Станковић је на Мегатренд универзитету, као професор 
Факултета за пословне студије, Геоекономског факултета, Факул
тета за државну управу и администрацију и Факултета за менаџмент 
у Зајечару. Предавао је Пословно право, Међународно пословно 
право, Спољнотрговинско пословање, Царински систем, Царински 
поступак и Шпедицију, транспорт и осигурање.

Објавио је двадесетак књига и већи број стручних и научних радова 
у часописима. Написао је сценарије за два наставна филма из области 
царинске службе и пословања спољнотрговинских организација.

Миле Станковић дао је велики допринос гранању и разрастању 
Мегатрендових институција – као педагог, научни и јавни радник и 
пријатељ.

После тешке борбе са опаком болешћу, 25. 
јануара 2012. преминуо је Драган Кара

новић, директор Издавачке делатности Мега
тренд универзитета 

Рођен је 1948. године у Крајишнику, где 
je изучио осмогодишњу школу. Гимназију je 
завршио у Зрењанину, a Филолошки факултет 
у Београду. Поезију, прозу, сатиру, приказе и 
остале форме објављивао je у свим значајнијим 
југословенским и српским листовима и часо
писима за децу и омладину, у другим листовима и на радију. Учест
вовао је на више значајних књижевних манифестација у земљи и у 
иностранству (књижевне штафете, фестивали, књижевни сусрети...).

Објавио је следеће књиге: Зец на рвеу (група аутора), Бакин 
соменар (поезија за децу), Враћам се омах (поезија), Тесне есме (пое
зија за децу), Деца из Пее улице и околних сокака (поезија), Уа киша 
на Суењаком (роман), Послење веси из земље (поезија).

Био је дугогодишњи новинар, уредник, главни и одговорни 
уредник и директор часописа и новинскоиздавачке делатности 
„Привредног прегледа”, као и директор „Грађевинске књиге” а.д. из 
Београда. Последње године свог живота провео је на месту дирек
тора Издавачке делатности Мегатренд универзитета.

Дугогодишње искуство као уредника и лектора, као и његова 
визуелна култура, умногоме су допринели рађању и развоју низа 
публикација у издању Мегатренд универзитета.

Крајем јануара 2012. године, после тешке болести, умро је Рајко Сантрач, директор Службе општих послова на Мега
тренд универзитету.
Рајко Сантрач је рођен 1949. у Малом Радићу код Босанске Крупе. Завршио је војну школу у Сарајеву и службовао 

на Вису, у морнаричкодесантној пешадији, до 1975. Рањаван је у окршају с усташким терористима седамдесетих година 
прошлога века. Почетком деведесетих, као активни официр тадашње Југословенске народне армије, а касније као 
добровољац, учествовао је у сукобима на тлу некадашње Југославије, Учествовао је и у одбрани земље од НАТО агре
сора 1999. године. Пензионисан је 2001. у чину заставника прве класе. Носилац је више војних одликовања за испољену 
храброст и патриотизам. 

На Мегатренду је провео дуги низ година, обављајући бројне одговорне дужности неопходне за свакодневни рад 
Универзитета. Рајковим одласком изгубили смо вредног колегу и доброг пријатеља.
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Секреар реакције 
Катарина Оташевић

Већ више од две деце ни је Мега тренд 
уни вер зи тет негу је однос пре ма сту ден
ти ма, у сми слу  "Увек више, од оче ки
ва ног". Тако ћемо и ове, 2013. годи не, 
обез бе ди ти још боље усло ве сту ди ра ња, 
сва ко днев не кон сул та ци је са настав ни
ци ма, сту дент ће бити сре ди шња фигу ра 
свих наших актив но сти. Као пот пред
сед ник Кон фе рен ци је уни ве р зи те та 
Срби је, тру ди ћу се да се свим сту ден
ти ма уни ве р зи те та Срби је обез бе де рав
но прав не шан се да дођу до запо сле ња, 
после дипло ми ра ња. Нарав но, посеб но 
ћемо у томе пома га ти диплом ци ма са 
Мега тренд уни вер зи те та. Надам се и да 
ће Вла да Репу бли ке Срби је, у овој годи ни 

Инервју

Госо и не рек о ре, иза нас је о мно ■
о чему ешка и сло же на ои на, 
како за ру шво у цели ни ако и за 
Меа рен. Како оце њу је е учин ке 
Меа ен о ве ака ем ске оро и це у 
2012. ои ни?
Иако је годи на, која је за нама, била 

изу зет но тешка, захва љу ју ћи вели ким 
напо ри ма, које су сви запо сле ни уло жи ли 
како би Уни вер зи тет нор мал но функ ци о
ни сао, мислим да смо пости гли јако добре 
резул та те. Нарав но, не сме се забо ра ви ти 
ни уло га сту де на та, који су  сво јим пона
ша њем, резул та ти ма, одно сом пре ма раду 
и пре ма настав ни ци ма  тако ђе допри не ли 
успе шно сти нашег уни вер зи те та у 2012.

Ваша ие ја о бес ла ном уи су рве  ■
ои не наи шла је на вео ма обар ри
јем. Мно е евој ке и мла и ћи који, 
можа, не би ошли о инек са без 
ове ор шке, ри ру жи ли су нам 
се. Меа рен је са њима још већи, 
аме ни ји и ле ши. Из веће кон ку
рен ци је иза ћи ће виши ква ли е. Да 
ли се лако оне ли у олу ку, и како 
је оце њу је е са ове ис ан це ?
Иде ја о бес плат ном сту ди ра њу роди ла 

ми се почет ком про шле годи не. Наи ме, 
већ у јану а ру почео сам да раз ми шљам о 
томе како да се у оче ки ва но тешкој годи ни 
 кон ци пи ра упис нових сту де на та, тако да 
се њима и њихо вим роди те љи ма финан
сиј ски олак ша упис, а  са дру ге стра не  
како да те олак ши це не пого де финан сиј
ску стра те ги ју Мега трен да. Гото во шест 
неде ља бавио сам се "у тај но сти" овим 
пита њем. Када сам био сигу ран да може мо 
да се избо ри мо са оче ки ва ним дефи ци том 
у буџе ту Уни вер зи те та, и када сам утвр
дио да пажљи вим стра те гиј ским финан

СТУ ДЕНТИ ПРОПИТУ ЈУ РЕК ТО РА

Мега тренд ће увек бити  
уз сво је сту ден те

Рекор Мића Јовановић у разовору са суенкињом Анђелом Ћировић

Анђе ла Ћиро вић је сту дент ки ња дру ге годи не Факул те та за кул ту ру и меди је. 
У њеном индек су су све саме десет ке. Била је у гру пи одли ка ша који ма уру
че не посеб не награ де упра ве Уни вер зи те та. Анђе ла жели да буде нови нар. 
Редак ци ја „Гла сни ка“ пове ри ла јој је зада так да интер вју и ше рек то ра Мега

трен да на завр шет ку јед не и на стар ту у нову годи ну.

Већ више од две деце ни је Мега тренд уни вер зи тет негу је однос 
пре ма сту ден ти ма у сми слу – „Увек више од оче ки ва ног“. Тако 
ћемо и у 2013. обез бе ди ти још боље усло ве сту ди ра ња, а сту
ден ти ће и нада ље бити у средишту свих наших актив но сти.

сиј ским пла ни ра њем може мо да обез бе ди мо 
нор мал но функ ци о ни са ње Уни вер зи те та у 
наред ној ака дем ској годи ни  свој пред лог 
изнео сам нај у жем руко вод ству Мега трен да. 
После почет ног шока мојих коле га, пред лог је 
био при хва ћен. И  резул та ти су видљи ви: на 
Уни вер зи те ту се види и осе ћа несва ки да шња 
живост, дина ми ка, добра атмос фе ра, вели ки 
број мла дих задо вољ них људи... Дакле, про је
кат "бес плат не сту ди је" био је пун пого дак.

Чему се сту ден ти Мега трен да могу нада ти  ■
у новој годи ни? Шта ће се набо ље про ме
ни ти у њихо вом поло жа ју на Унвер зи те ту 
и у дру штву ?

 и поред свих насле ђе них поте шко ћа 
 успе ти да поме ри напред како еко но
ми ју тако и цели ну дру штве них токо ва 
у нашој земљи. Шта год да се деси, Мега
тренд ће увек бити уз сво је сту ден те, и 
насто ја ће да пред ста вља остр во сре ће 
и радо сти које радом и уче њем испу
њен ака дем ски живот може да пру жи 
мла дим људи ма. 

Хва ла Вам, ува же ни ро фе со ре.  ■
Држа ће мо Вас за реч. А рек ор ска се 
не ори че...

■ наста ви ће се ■ 
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Миливоје Павловић
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