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Ријеч декана 
 

Ове године Економски факултет Брчко 

обиљежава 45 година постојања. Овај јубилеј 

свједочи да Економски факултет има традицију, 

углед и репутацију у ширем окружењу. Без 

обзира на протекле године, Факултет је сачувао 

снагу, виталност и јасан поглед у будућност, а 

његово особље спремно је да се бори за развој, 

раст и што бољу позицију међу институцијама 

високог образовања.  

 

Кроз историју Факултета огледала се и сложена 

историја савременог доба Брчко дистрикта, 

Републике Српске и Босне и Херцеговине. 

Оснивање Економског факултета у Брчком, 

1976. године имало је велики значај за град и 

шире окружење. Овај догађај привукао је велики 

број младих из ужег и ширег окружења Босне и 

Херцеговине, Хрватске, Србије, Црне Горе и 

других дијелова бивше државе, будуће успјешне 

привреднике, научнике, стручњаке у различитим 

областима, да се образују на овој институцији 

високог образовања. Завршетком студија постају 

стручњаци чији домет превазилази наш 

Факултет и наш град. Најбољи од тих стручњака 

и научника остали су на Факултету да чувају и 

јачају славу и традицију Економског факултета.  

 

Током минулих година постојања и рада 

Факултета, готово сви челници нашег града, од 

оснивања, до данас, учествовали су у судбини 

Факултета. То наглашава континуирану улогу 

Факултета у систему високог образовања у 

Брчко дистрикту Босне и Херцеговине, 

Републици Српској и Босни и Херцеговини. 

 

Економски факултет Брчко познат је по 

образовању економских стручњака свјетске 

класе који се доказују широм Европе и свијета. 

Није нескромно нагласити да дипломирани 

економисти, мастери и магистри економије и 

доктори економских наука, који су стекли 

диплому Економског факултета Брчко, налазе 

запослење, не само у Босни и Херцеговини, већ и 

у Хрватској, Србији, Црној Гори, Аустрији, 

Њемачкој, Швајцарској, па чак и у далекој 

Аустралији, Канади, САД, Кини и Мексику. 

 

Економски факултет чврсто држи позицију 

једног од водећих факултета у систему 

економског образовања. То доказују резултати 

економских стручњака који су стекли диплому 

на Факултету, од његовог оснивања, 1976. 

године, до данас, и који заузимају значајне 

позиције у привреди, државним органима и 

образовним и другим институцијама. Напредна 

предузећа и институције, у различитим 

областима дјелатности, радо запошљавају наше 

дипломиране економисте и мастере економије.  

 

Факултет блиско сарађује с образовним 

институцијама из многих земаља (Хрватске, 

Словеније, Србије, Русије, Турске, Италије, 

Њемачке, Кине) и даје велики допринос јачању 

заједништва и сарадње међу људима, регијама, 

државама, предузећима и институцијама.  

 

Ново вријеме доноси нове изазове, на које ће 

запослени Економског факултета Брчко, 

захваљујући професионалном односу према 

раду, адекватно одговорити. 
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Поводом 45 година од оснивања Економског 

факултет Брчко приређена је ова Монографија у 

којој је представљен Факултет.  

 

Циљ Монографије је да се укаже на традицију 

економског образовања, услове и вријеме у 

којима је Факултет основан и да се истакну 

резултати које је Факултет постигао у свом 

четрдесетпетогодишњем раду.  

 

Развој Факултета, без обзира на тешкоће које су 

га пратиле, био је успјешан. На Факултету, у 

оквиру студијског програма Економија, 

организован је наставни процес на првом и 

другом циклусу студија. Поред образовне 

дјелатности, Факултет је успјешно развијао и 

научно-истраживачки рад и издавачку 

дјелатност. За четрдесет и пет година рада, 

Факултет је постао респектабилна, позната и 

призната институција високог образовања. 

 

У Монографији је приказан историјски развој 

економског образовања у Брчком, оснивање и 

рад Више економско-комерцијалне школе у 

Брчком и оснивање, развој, образовна 

дјелатност, организација и рад Економског 

факултета Брчко. Поред тога, приказан је развој 

наставних планова и студијских програма на 

Факултету, од оснивања до данас, активности 

Савеза студената Економског факултета Брчко, 

преглед тренутно запосленог наставног и 

административно-техничког особља, као и 

списак наставника и сарадника, декана и 

продекана који су учествовали у наставном 

процесу и управљању Факултетом.  

Монографија садржи и податке о стручњацима 

који су на Економском факултету стекли звање 

дипломираног економисте, мастера и магистра 

економије и доктора економских наука. 

 

У изради Монографије учествовао је тим 

наставника и представника стручних служби 

Факултета. Тим наставника чине: проф. др 

Нермина Побрић, проф. др Лазар Радовановић, 

проф. др Лејла Терзић, проф. др Момчило Пољић 

и проф. др Теодор М. Петровић. Представници 

стручних служби који су учествовали у изради 

Монографије су: Весна Симић, секретар 

Факултета, Александра Томић, референт за 

студентска питања, Наталија Томић, 

библиотекар и Горан Достанић, оператер 

рачунарског центра. За припрему Монографије 

коришћени су елаборати о оснивању Више 

економско-комерцијалне школе и Економског 

факултета Брчко, архива о уписаним студентима 

и дипломираним економистима, мастерима, 

магистрима и докторима економских наука, 

досијеи наставника и сарадника, као и извјештаји 

стручних служби Факултета. 

 

Рецензенти Монографије су проф. др Стеван Р. 

Стевић, са Економског факултета Брчко, и проф. 

др Раде Станкић, са Економског факултета у 

Београду. 

 

Захваљујемо се свима који су, на било који 

начин, помогли израду ове Монографије. 

 

У Брчком, новембра 2021. године 



 

РАЗВОЈНИ ПУТ 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА БРЧКО 
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Брчко – историјски развој 

Постоје докази да су насељена мјеста на 

подручју Брчког постојала и у првом вијеку нове 

ере када ове просторе освајају Римљани, а након 

пада Западног римског царства (476. године) ове 

просторе насељавају словенска племана. Брчко 

се први пут спомиње у Сребреничкој бановини, 

основаној падом средњовјековне Босне под 

Османлијску власт, 1463. године. Угарски краљ 

Матија Корвин осваја сјевероисточну Босну 

1465. године којом је владао до 1474. године. 

Тада су формиране двије бановине, Јајачка и 

Сребреничка којој припада и Барка (Брчко). 

Османлије поново заузимају Сребреничку 

бановину 1520. године и Брчко улази у састав 

Зворничког санџака. Kао насељено мјесто Брчко 

се спомиње у турским документима, 1548. 

године, када је саграђен пут Тузла – Брчко, 

отпочињањем производње соли у Тузли и 

продајом у Славонији и Срему. 

 

Према неким изворима Брчко се спомиње и око 

1620. године у опису Босанског пашалука у 

саставу Тузланског кадилука и Зворничког 

санџака. Почетком осамнаестог вијека Брчко 

долази под власт Аустрије од Пожаревачког до 

Београдског мира (1718-1739) када се 

успоставља граница на ријеци Сави између 

Османског царства и Аустрије. Средином XIX 

вијека Брчко с околином постаје котар на 

површини од 920 квадратних километара који је 

у свом саставу имао 90 села. Септембра 1869. 

године у Брчком је уведен телеграф, град је био 

повезан модерним путем са главним центром 

Сарајевом, а 1870. године Брчко добија пошту. 

 

 
Градска вијећница – Влада Брчко дистрикта БиХ 

 

Под управом Аустроугарске монархије, од 1878. 

године, Брчко доживљава друштвени и 

економски развој. Изграђен је хотел ''Посавина'', 

1891. године, Градска вијећница, 1892, зграда 

болнице, 1886, мост преко ријеке Саве и пруга 

Брчко – Винковци, 1894, а 1899. године Брчко је 

добило електрично освјетљење и почела је са 

радом прва банка ''Sparkasse''. Почетком XX 

вијека у Брчком је радило пет хотела, Гранд 

Посавина, Централ, Оријент, К цару аустријском 

и хотел Марије Кохов и шест банака. У овом 

периоду Брчко је имало неколико етиважа за 

суву шљиву, индустрију шпирита, двије пилане, 

двије циглане и др. Зграда трговачке школе 

завршена је 1885. године. Према попису 

становништва из 1885. године у Брчком је 

живјело 4.280 становника.  
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Хотел Гранд Посавина, 2021. године 

 

Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, одлуком 

Међународног трибунала, успостављен је 8. 

марта 2000. године и по свом Статуту је 

јединствена административна јединица локалне 

самоуправе под суверенитетом Босне и 

Херцеговине. Има властиту администрацију, 

полицију и правосуђе. 

 

 
Мост на Сави, Брчко – Гуња (Р. Хрватска) 

 

Брчко дистрикт налази се у сјевероисточном 

дијелу Босне и Херцеговине на десној обали 

ријеке Саве и заузима површину од 493,30 km², 

што је око 1% укупне територије Босне и 

Херцеговине. Надморска висина се креће од 85 m 

до 200 m, а просјечна годишња температура је 

изнад 10 ºC са количином падавина од 700-800 

mm. Окосницу хидрографске мреже чини ријека 

Сава која је пловна више од 260 дана у години. 

Притоке су ријеке Тиња, Брка, Лукавац, 

Зовичица, Ломница и Штрепачка ријека.  

 

 
Брчко је подједнако удаљено од три велика 

индустријска, економска, политичка и 

потрошачка средишта: Београда (200 km), 

Загреба (270 km) и Сарајева (210 km). Процјењује 

се да данас у Брчко дистрикту живи око 83.000 

становника, БДП по становнику износио око 

10.850 КМ, запослених је око 17.860, просјечна 

бруто плата 1.467, а нето 944 КМ. Регистровано 

је 2.193 правна субјекта и 2.229 предузетника, од 

чега у трговини 2.014, прерађивачкој индустрији 

499 и услужним дјелатностима 658.  
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Образовање у Брчком 

 
Почеци школског образовања у Брчком везују се 

за прву половину XIX вијека. Зграда прве 

основне школе подигнута је 1839. године, а 

средином XIX вијека основне школе у Брчком 

похађало је више стотина ђака. До 1918. године 

у Брчком је отворено 18 основних школа. 

 

Брчко има веома дугу традицију трговачког и 

економског образовања. У јесен, 1883. године, у 

Брчком је основана Трговачка школа, прва 

школа те врсте у Босни и Херцеговини. Први 

смјештај новоосноване школе био је у старој 

згради општине, а 1884. године Црквена 

општина Српске православне цркве дарује 

земљиште за зграду трговачке школе која је 

завршена 1885. године. Школа је имала четири 

разреда и 35 генерација од школске 1883/84. до 

1918/19. године. 

 

 
Зграда Трговачке школе у Брчком, 1903. године 

 

У Трговачку школу уписивали су се ученици 

послије завршене основне школе која је трајала 

четири године. Школском реформом, 1919/1920. 

године, престаје упис ученика, затвара се 

Трговачка школа, а основа Нижа гимназија, која 

је укинута школске 1928/1929. године. 

 

На четрдесетогодишњој традицији постојања 

Трговачке школе, коју је завршило преко 600 

полазника, у Брчком је, 1923. године, основана 

Трговачка академија. Међутим, почетком 

школске 1930/31. године Трговачка академија је 

из Брчког пресељена у Бањалуку. Од оснивања, 

па до пресељења у Бањалуку, Трговачку 

академију у Брчком завршила су 232 полазника.  

 

 
Зграда Економске школе из 1961. године 

 

Трговачка академија у Брчком поново је 

основана школске 1939/40. године и радила, 

укључујући и године рата, до 1950/51. године 

када мијења назив у Средњу економску школу 

Брчко, а име је поново промијењено школске 

1958/59. када је школа добила назив Економска 

школа Брчко. Зграда која је намјенски грађена за 

Трговачку школу, послије 80 година, постаје 

тијесна и јавља се потреба за већим простором. 

Године 1961. завршена је изградња нове зграде у 

којој школа и данас ради. 
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Школске 1968/69. године, при Економској школи 

у Брчком, отворена су два нова одјељења – 

трговинско и угоститељско, тако да школа 

мијења назив у Економско-трговинско-

угоститељски школски центар (ЕТУШЦ). 

Ступањем на снагу Закона о средњем усмјереном 

образовању, 1979. године, школа добија назив 

Центар за усмјерено образовање ''Бориша 

Ковачевић''. Школске 1978/79. године уписано је 

1.998 ученика у 49 одјељења. Школске 

1984/1985. године у 44 одјељења уписује се 1.470 

ученика, а у реализацији наставе учествовало је 

58 професора. 

 

Проглашењем Дистрикта, 2000. године, 

припремљен је план имплементације школских 

прописа основних и средњих школа у Брчко 

дистрикту, који се примјењују од школске 

2001/2002. године, када је уписана прва 

генерација у мултиетничка одјељења. 

 

ЈУ Економска школа уписије ученике у сљедећа 

подручја рада: економија, право, 

администрација, трговина, угоститељство и 

туризам. Школске 2018/2019. године у школу се 

уписало 703 ученика у 36 одјељења, на смјерове 

економски техничар, економски техничар – 

пословна информатика, комерцијални техничар, 

банкарски техничар, царински техничар, 

трговачки техничар, трговац, пословно-правни 

техничар, туристички техничар, угоститељско-

кулинарски техничар, кувар и конобар.  

Школа се налази у Студентској улици бр. 9, у 

објекту који заузима 2.200 m2. 

 

 
Економска школа и Економски факултет, 2021. 

 

У Брчком је, 1961. године, основана прва 

високошколска установа на овом подручју – 

Виша економско-комерцијална школа која је 

имала одјељења у неколико градова Босне и 

Херцеговине, Србије и Хрватске.  

 

Виша економско-комерцијална школа прерасла 

је, 1976. године, у Економски факултет. 

 


