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ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА VII МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ''ПЕРСПЕКТИВЕ ПАРТНЕРСТВА ВЛАСТИ, ПРИВРЕДЕ И
ИНСТИТУЦИЈА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У ПОДСТИЦАЊУ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА''
Економски факултет Брчко, Универзитет у Источном Сарајеву, кроз сарадњу са Електротехничким и
Филозофским факултетом Универзитета у Источном Сарајеву, Економским факултетом у Београду,
Економским факултетом у Суботици, Факултетом за хотелијерство и туризам Врњачка Бања, ''Perm State AgroTechnological University Russia'', ''Voronezh State Agricultural University Russia'', ''Aleksandras Stulginskis
University, Faculty of Economics and Management'' у Литванији, ''Selçuk University Konya-Turkey'' и ''Shanghai
Polytechnic University'', континуирано ради на развоју и унапређењу економске науке. По том основу и ове
године, Економски факултет Брчко организује VII међународну конференцију на тему „ИЗАЗОВИ И РАЗВОЈНЕ
МОГУЋНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ЕКОНОМИЈЕ У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ“. Међутим, због ванредних
околности, изазваних вирусом КОВИД-19, Конференција ће се одржати у онлајн форми 16. децембра 2020.
године.
Економски факултет Брчко и институције власти Брчко дистрикта Босне и Херцеговине посредством
дугогодишње интезивне сарадње, указали су на значај и неопходност унапређивања повезаности власти,
привреде и институција високог образовања, с циљем побољшања услова за економски развој и напредак
локалне и шире друштвене заједнице. Настале епидемиолошке околности додатно су назначиле важност
односне партнерске сарадње. По основу тога, циљ овогодишње конференције је размјена искустава, идеја,
метода и рјешења у идентификовању и превазилажењу новонасталих препрека на подручју економског и
друштвеног живота и одржавања и унапређења квалитета високог образовања у складу са реалим потребама
привреде.
Званични језици Конференције су службени језици у Босни и Херцеговини и енглески језик.
Важни датуми:
 достављање апстраката до 10. децембра 2020. године (попуњавање формулара за учешће: Link)
 достављање радова до 31. марта 2021. године.
Напомена: Сви аутори који доставе апстракт и потврде учешће у Конференцији добиће повратни позив (на
мејл адресе наведене у формулару за учешће) за онлајн платформу Конференције (''Discord’’ сервер
Конференције).
Прихваћени и позитивно рецензирани радови биће објављени у Зборнику радова Конференције.
Додатне информације о упутствима за израду и доставу радова можете пронаћи
http://konferencija.efb.ues.rs.ba/ или слањем упита на konferencija.efb@gmail.com
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