Свечаном академијом, одржаном 10.11.2016. године у брчанском
Дому културе, Економски факултет Брчко, Универзитет Источно
Сарајево, обиљежио је два вриједна јубилеја - 40 година рада и постојања и 55 година
високог образовања у Брчком.

Свечаној академији просуствовале су бројне званице, представници јавног и политичког
живота Брчко дистрикта и Републике Српске, Универзитета Источно Сарајево и факултета
из БиХ и Србије с којима Економски факултет има развијену научну сарадњу.

Поводом јубилеја, најзаслужнијним појединцима, сарадницима, те најуспјешнијим
студентима, додијељене су плакете и признања.

Свечаност поводом јубилеја завршена је 11.11.2016. године научним скупом "Партнерство
власти, привреде и институција високог образовања у функцији привредног развоја Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине који је отворио градоначелник Брчко дистрикта БиХ др.
Анто Домић. Том приликом др. Домић је истакао да је захваљујући водству факултета у
Брчком започета једна нова етапа заједничке сарадње.

"Пред нама су веће прилике развоја града како у економском и привредном тако и сваком
другом стратешком смислу. Желим овом скупу да буде успјешан и да закључци буду
имплементирани како би добре праксе могли искористити и примјењивати. Ово је једна
референца и за Брчко дистрикт коју ћемо итекако знати користити у будућност јер не
постоји ниједна средина која без добро организоване науке може имати велики успјех',
поручио је градоначелник Домић у пригодном говору честитајући домаћину на
организацији данашњег скупа.
Како је истакнуто, Економски факултет у Брчком баштинећи на дугој традицији и пуних 55
година постојања данас у циљу одговора на све захтјеве не жели само проводити редовне
активности већ се пуним капацитетом ставио у функцију привредног развоја Брчко
дистрикта и унапрјеђења квалитета живота на нашем подручју. Стога је и данашњи научни
скуп организован у склопу овогодишњег Сајма привреде Брчко дистрикта БиХ.
Предсједавајући данашње конференције и декан Економског факултета доц. др. Срђан
Лалић наглашава да је мисија Економског факултета у вези данашњег скупа да се направи
уска сарадња с Владом Брчко дистрикта и да се на такав начин Факултет стави у функцију
привредног развоја овог подручја.
"То је прилика да се још једном потврди улога и значај ових институција, како у школовању
високообразованих кадрова, тако и у научно-истраживачком раду, не само у оквирима
Брчко дистрикта и саме БиХ. Резултати остварени у протеклих четрдесет година обавезују
све наставнике и сараднике Факултета на још веће залагање и одговорнији рад на
афирмацији економске науке и праксе', истакао је декан Лалић.

На тај начин може да се допринесе унапредењу пословања подузећа и ефикаснијем раду
државних служби. како би се, између осталог, стварале и претпоставке за запошљавање
нових кадрова који се на Економском факултету образују.

Током данашње свечаности потписан је Споразум о сарадњи с Економским факултетом за
менаџмент из Манцхеима, након чега се цијењеном скупу обратио и велики број
професора и еминентних стручњака из поља економске струке и научно-истраживачког
рада, представника Универзитета Источно Сарајево, те бројни други, а присуствовали су и
представници Амбасаде Русије у БиХ, као и привредног сектора у Брчком с којима је
Факултет развио сарадњу.

На конференцији је учествовало око стотину еминентних аутора и коаутора из девет
различитих држава са тринаест универзитета и преко двадесет привредних субјеката.
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