Поштовани,
Економски факултет Брчко, са традицијом дужом од 40 година, представља перјаницу
високошколског образовања у нашем граду и као такав је изњедрио многе успјешне и
важне чланове наше заједнице. Исто тако можемо рећи и за његове студенте, окупљене
у Савез студената, који важи за једну од активнијих невладиних организација у нашем
граду и једину студентску организацију у Брчко дистрикту.
У жељи да на једном мјесту окупимо све оне који су, стекавши знање и вјештине на
Економском факултету, дали велики допринос развоју наше заједнице, али и оних
будућих, који тек требају своје умијеће завјештати нашем граду, Савез студената
Економског факултета Брчко организује Гала вече Економског факултета.
Стога Вас позивамо на прво Гала вече Економског факултета Брчко, које ће се одржати
14.03.2020. године, у 19:00, на Економском факултету. На овај догађај смо позвали и
Градоначелника, Замјеника Градоначелника, Предсједника Скупштине БД БиХ,
Потпредсједника Скупштине БД БиХ, Шефа одјељења за образовање, Шефа одјељења
за стручне и административне послове, те невладине и друге организације са којима
Савез већ дужи временски период успјешно сарађује..
У нади да ћете се одазвати нашем позиву и да ћете својим присуством увеличати Гала
вече Економског факултета, cрдачно Вас поздрављамо!

Poštovani,
Ekonomski fakultet Brčko, sa tradicijom dužom od 40 godina, predstavlja perjanicu
visokoškolskog obrazovanja u našem gradu i kao takav je iznjedrio mnoge uspješne i važne
članove naše zajednice. Isto tako možemo reći i za njegove studente, okupljene u Savez
studenata, koji važi za jednu od aktivnijih nevladinih organizacija u našem gradu i jedinu
studentsku organizaciju u Brčko distriktu.
U želji da na jednom mjestu okupimo sve one koji su, stekavši znanje i vještine na
Ekonomskom fakultetu, dali veliki doprinos razvoju naše zajednice, ali i onih budućih, koji tek
trebaju svoje umijeće zavještati našem gradu, Savez studenata Ekonomskog fakulteta Brčko
organizuje Gala veče Ekonomskog fakulteta.
Stoga Vas pozivamo na prvo Gala veče Ekonomskog fakulteta, koje će se održati 14.03.2020.
godine, u 19:00, na Ekonomskom fakultetu. Na ovaj događaj smo pozvali i Gradonačelnika,
Zamjenika Gradonačelnika, Predsjednika Skupštine BD BiH, Potpredsjednika Skupštine BD
BiH, Šefa odjeljenja za obrazovanje, Šefa odjeljenja za stručne i administrativne poslove, te
nevladine i druge organizacije sa kojima Savez već duži vremenski period uspješno sarađuje.
U nadi da ćete se odazvati našem pozivu i da ćete svojim prisustvom uveličati Gala veče
Ekonomskog fakulteta, srdačno Vas pozdravljamo!

