
Poštovani nastavnici, 

Dragi učenici, 

Poštovani gosti,  

 

Dobrodošli u Centralnu banku Republike Kosovo. Izuzetna mi je čast što danas 

zajedno sa vama obeležavamo svetski dan štednje. Ovaj dan je veoma važan za 

finansijski sistem i njegovo obeležavanje je sada već postala tradicija u CBK-u. Ovaj 

dan, koji je po prvi put obeležen 1924. godine na Međunarodnom kongresu banaka 

štednje u Milanu, Italija, sada se obeležava u čitavom svetu organizovanjem raznih 

aktivnosti čiji je cilj negovanje kulture i razvijanje navika štednje. Navike i kulturu 

štednje počinjemo da učimo od detinjstva. Najčešća fraza koju čujemo još u ranom 

uzrastu je ta da ako uštedimo jedan evro znači da smo jedan evro zaradili. Ova fraza 

najbolje pokazuje značaj štednje. Štednja nam pomaže da ostvarimo naše snove i 

ciljeve. U vezi sa značajem štednje želeo bih da citiram jednog od najuspešnijih 

investitora Warren Buffet, koji je rekao “ne štedite ono što preostaje posle 

potrošenog, već potrošite ono što ostaje posle ušteđenog”.  

CBK je u okviru programa za finansijsku edukaciju organizovala takmičenje za 

učenike 6-9 razreda osnovnih škola na Kosovu, da učestvuju na konkursu za izbor 

najboljih eseja o štednji i finansijama pod motom “Štednja za bolju budućnost”. Ovo 

takmičenje je bilo veoma kreativno, bilo je veoma dobrih eseja, a komisija je imala 

veoma težak zadatak u izboru pobednika. Mogu da kažem da u ovom takmičenju 

nije bilo gubitnika. Svi eseji su bili veoma dobri i imam čast da danas dodelim 

nagrade najistaknutijim učenicima.  

Vašim učešćem na ovom takmičenju vi ste učinili čast CBK-u a ja Vam obećavam 

da ću i ubuduće biti pored vas kroz organizaciju drugih aktivnosti. Nadam se da vam 

je ovo takmičenje pomoglo da bolje razumete značaj finansija i štednje i verujem da 



neki od vas sada su već počeli da razmišljaju o ovoj profesiji i da će u budućnosti 

biti deo CBK-a ili drugih finansijskih institucija.  

Vama dragi učenici želim da postignete odlične rezultate u školi, što će, verujem, 

biti veoma lako uz pomoć vaših sjajnih nastavnika.  


