
 

У периоду од 12.05.2017. до 14.05.2017. године одржан је први по реду регионални Самит 

студената економије на Економском Факултету у Београду. Тема је била сарадња између 

студената како на едукативном, тако и на друштвеном нивоу. На овом самиту су учествовали 

студенти из Словеније, Црне Горе, Србије и Босне и Херцеговине. Кроз низ предавања и 

радионица присутни су имали прилику да се упознају са сегментима у којима постоји простор за 

напредовање и заједнички рад. 

 

Делегатима је добродошлицу пожелио и сам декан Економском Факултета Београд проф. др 

Бранислав Боричић, гдје им је захвалио што су се одазвали позиву и пожелио им да се лијепо 

забаве али и да науче нешто ново. Добродошлицу је пожелио и студент продекан Давид 

Антонијевић. Послије коктела добродошлице услиједило је предавање на тему „Прилагођавање 

компанија тржиштима Балкана“ које је одржао, 

извршни директор „Достигнућа младих у 

Србији“, Дарко Радичанин који је са делегатима 

расправљао о начинима прилагођавања 

предузећа тржишту како саме Србије тако и 

тржишту цијелог региона.  

 

 

 

 



На крају дана студенти Економског Факултета 

Београд како би додатно опустили своје колеге 

организовали су „stand up“ вече гдје су наступили 

„stand up“ комичари Јелена Радовановић и 

Ненад Стефановски. 

 

 

 

Други дан Самита је започет представљањем свих Факултета, гдје су делегати говорили о 

специфучностима земље из које долазе, о свом 

Факултету, о ваннаставним активностима свог 

Факултета и о потенцијалном простору за даљу 

сарадњу.  

Престављање Економског Факултета Брчко припало 

је судентима Анђелку Ђокићу, Зерини Рамовић, 

Сабини Хасановић и Марији Миленковић, који су 

говорили од досадашњем успијеху Факултета, о 

учешћима на разним такмичењима широм БиХ, о 

склопљеним сарадњама и многим другим темама.  

Након чега је одржана радионица на тему “ЕУ 

фондови и сарадња младих”, гдје су студенти били 

подијељени у пет група, а задатак им је био да 

осмисле пројекат за сарадњу. Занимљиво је то да су 

свих пет група студената имали потпуно исту идеју и 

да су на потпуно исти начин имали план реализације 

те идеје.  

 

 

Дан је завршен радионицом на тему 

“Потенцијал тимског рада” коју је одржала 

Сандра Савановић НЛП тренер уз коју су 

студенти на јако занимљив начун научили 

шта заправо значи тимски рад и да је као 

појединац скоро не могуће преживјети.  

 

 

 

Последњи дан Самита је био резервисан за свечано затварање и обилазак знаменитости града 

Београда. 

Била нам је велика част учествовати на првом по реду регионалном Самиту студената 

економије, захваљујемо се организаторима на позиву и надамо се да је ово почетак једне 

традиције Самита студената бивше Југославије као и саме сарадње студената. 


