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НАСТАВЉАМО СА РАЗВОЈЕМ 
 
                

                                                                                                    Non progredi, est regredi. 
                                                                                                (Ј.В. Гете) 

 
Образовање кадрова економске струке на подручју Семберије и Посавине започело је организовано 

још крајем XIX вијека оснивањем Трговачке академије у Брчком, а касније и одговарајуће економске 

школе у Бијељини. Овај процес, у складу са привредним и укупним друштвеним развојем, 

интензивиран је, нарочито, шездесетих година прошлог вијека, што је разултирало оснивањем 

Више економско-комерцијалне школе у Брчком, која је прије тридесетак година прерасла у 

Економски факултет. Деведестих година прошлог вијека основана је Виша школа спољне трговине 

у Бијељини, на којој је дипломирало око 1.400 стручњака економског усмјерења. 

У складу са указаним потребама овог подручја, као и шире заједнице, али и захваљујући 

квалитетној кадровској основи, већ афирмисана, Виша школа прерасла је, 2005/06. школске године, 

у Факултет спољне трговине у саставу Универзитета у Источном Сарајеву, са четверогодишњим 

студијем. На Факултету, поред друге  генерације студената уписаних у прву годину, студирају и 

кандидати који су претходних година дипломирали на Вишој школи спољне трговине у Бијељини, 

или на другим школама одговарајућих усмјерења. Тако, данас на Факултету спољне трговине и на 

Вишој школи за спољну трговину студира oko 2300студената на све четири године студија, 

опредијељених на један од шест  смјерова и то:  

- спољна и унутрашња трговина; 

- финансије и банкарство; 

- менаџмент у осигурању; 

- порези и царине; 

- међународни транспорт и шпедиција  и 

- пословна информатика, 

с тим да  благо усмјеравање почиње од друге године, да би се потпунија специјализација 

обезбиједила тек у трећој и четвртој години студија. 

У текућој школској години Факултет је организовао постдипломске студије на два смјера и то за 

актуарство и за финансије и банкарство, а у току је припрема и трећег курса, са основним 

усмјерењем на међународне економске односе и спољну трговину. Овакво опредјељење засновано је 

како на потребама привредних и других друштвених организација, тако и на научно-наставном 

потенцијалу Факултета, који се заснива како на стално запосленим, тако и на сарадњи са 

афирмисаним наставницима других факултета.   

И поред скромних материјалних средстава којима Факултет располаже, извршено је уређење 

учионица, библиотеке и других просторија у којима бораве студенти. Такође, учионице су 

опремљене одговарајућом информатичком инфрасруктуром, чиме се доприноси осавремењивању 

наставног процеса.  

Наставно-научна активност Факултета праћена је и издавачком дјелатношћу која је резултирала 

објављивањем већег броја уџбеника и других публикација, чији су аутори наставници на 

предметима првог и другог степена студија. На тај начин, обезбјеђује се основна литература за 

савлађивање наставно-научних дисциплина које се предају на Факултету. На том плану остварује 

се и интензивна сарадња са другим факултетима, како би се обезбиједио одговарајући фонд 

уџбеника и за широку лепезу специјалистичких дисциплина које подразумијевају потребу ваома 

малих тиража. 

У сталној тежњи да  усавршава своје активности, Факултет покреће и одговарајући часопис 

којим се отварају могућности публиковања стручних и научних радова како наших наставника 

тако и других аутора који могу допринијети афирмацији економске теорије и праксе. На тај начин 

се употпуњава дјелатност ове високошколске институције и доприноси испуњавању њене мисије у 

едуковању еекономских кадрова на широком гравитирајућем подручју. 

Користимо се овом приликом да позовемо све заинтересоване ауторе да нам уступе своје научне 

или стручне радове, како бисмо што више проширили круг оних који могу да допринесу афирмацији 

и усавршавању економске мисли. Такође, позивамо читаоце да нам упуте своје добронамјерне 

критике и примједбе како бисмо  

извршили побољшања ове наше нове публикације.  

 
У Бијељини, фебруара 2007.                                                       Д. Мировић, декан 

                                                                                                       Б. Ставрић, продекан 

                                                                                                       Б. Крсмановић,продекан      


