
 
 

 

 

Канцеларија за младе општине Раковица организује под покровитељством 

Факултета за Примењени Менаџмент, Економију и Финансије (МЕФ) и Балкан Фaн 

Туристичке Агенције креативну радионицу – студију случаја са темом: 

»Постани успешан у свом послу« 

Шта је студија случаја? 

Студија случаја представља анализу пословне ситуације засноване на пословању једне 

организације. У овом случају, биће употребљен пример МЕФ-а, начини рекламирања, 

брендирања и побољшања дизајна производа/услуге коју МЕФ пружа. 

 

Додатне активности: 

Предавања на теме везане за покретање и одржавање сопственог бизниса, начини 

брендирања производа/услуга, путева до најпрофитабилнијег занимања итд. 

 

*** Уводно предавање са темом „Како учествовати у студији случаја:“ 

Проф. др Томислав Брзаковић – предавање са темом “Како покренути сопствени бизнис”, 

Доц. др Ђурђица Вукајловић – предавање са темом “Постани бренд сутрашњице” 

Представник Бaлкaн Фaн-а – предавање на тему: “Пут до успеха” 

  

 

Тимови броје од три до пет чланова. 

Сви чланови тима добијају освојене награде. 

Такмичење у студији случаја одржаће се 7. маја, у просторијама Градске општине 

Раковица. О тачном времену одржавања догађаја учесници ће бити благовремено 

обавештени. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Награде: 

ПРВО МЕСТО: 

БЕСПЛАТНА школарина прве године на Факултету за Примењени Менаџмент, Економију 

и Финансије на студијским програмима: Примењени Менаџмент и Економија и Финансије.  

Цена школарине за остале године школовања износи 1100€. Такође добијају и попуст од 20€ 

за летње аранжмане, у организацији агенције Балкан Фaн. 

ДРУГО МЕСТО: 

Школарина за све чланове тима у износу од 1100€ за све године студија, као и попуст од 20€ 

за лето 2015, исто у организацији агенције Балкан Фaн. 

ТРЕЋЕ МЕСТО: 

Школарина за све чланове тима у износу од 1200€ за све године студија као и попуст од 20€ 

за лето 2015, исто у организацији агенције Балкан Фан. 

 

Сви учесници ће добити и СЕРТИФИКАТ за учествовање на студији случаја (case study) – 

МЕФ. 

Пријаве тимова слати на е-маил – sekretarijat@mef.edu.rs 

 

За пријаву тима потребно је доставити: 

1. Име и презиме свих чланова тима; 

2. Име школе коју чланови тима похађају; 

3. Контакт телефон барем једног члана тима; 

 

Додатне информације можете добити на 064/329 02 55. 

mailto:sekretarijat@mef.edu.rs

