
 
Преговори о могућностима  сарадње са 

Универзитетом из турског града Чанкире 
 
Представништво брчанског Економског факултета интензивно ради на 

сарадњи са што више универзитета у региону, али и европских па и свјетских универзитета. 

Данас су се састали и са представницима једног турског универзитета. 

Професори из Турске, који су у Брчко дошли превасходно због фолклора, посредством Владе 

Брчко дистрикта састали су се и са делегацијом Економског факултета  Брчко, гдје је показано 

обострано интересовање за сарадњу. 

"Наш циљ је, као што већ најављујемо од прошле године, да нашим студентима омогућимо 

квалитет живота док студирају на нашем факултету са једне стране, а са друге стране, за оне 

најупорније и који имају вољу да своје школовање даље наставе у иностранству, да тај пут не 

траже сами, него управо преко нас. Вјерујем да смо данас на добром путу да добијемо још једног 

пријатеља, односно партнера" рекао је Срђан Лалић, декан Економског факултета. 

 

"Са господином Адмиром Мујкановићем смо причали о томе како бисмо могли да побољшамо 

или успоставимо неки контакт што се тиче образовања. Када је образовање у питању, највише 

ћемо се осврнути на размјену студената. Узећемо најважније тачке и када се вратимо тамо, 

својим високим заступницима ћемо их пренијети" рекао је Ahmet Kocadag, Univerzitet Cankiri 

Karatekin, Турска. 

Представници "Чанкири" универзитета су казали да се надају да ће споразум о сарадњи ускоро 

бити потписан, на задовољство обију страна. 

"Данас смо били присутни наједном састанку Универзитета из Чанкире и Економског факултета 

Брчко дистрикта БиХ. Дакле, њихова посјета Брчко дистрикту је првенствено усмјерена на 



фолклорно зближавање Турске и БиХ, наших и њихових обичаја, али пошто се овдје ради о 

универзитетским професорима показали су заинтересованост на једном од претходних 

састанака да остваре сарадњу и на пољу образовања" рекао је Дамир Булчевић, главни 

координатор Владе Брчко дистрикта БиХ. 

 

Булчевић је нагласио и да ће се по први пут у Брчком, у октобру, организовати Бизнис форум гдје 

су гости из Турске већ позвани, као и гости из Русије који су, подсјећамо, такође недавно 

боравили у Брчком и у посјети Економском факултету. Ове сарадње веома су значаје за наш град. 
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