
 
 

 

 

 

Датум: 17.08.2016.године  

 

Саопштење за јавност поводом расправе о новом Нацрту закона о високом 

образовању 

Свим медијима 

 

Поводом саопштења којим се Министарство просвјете и културе Републике Српске 

огласило дана 09.08.2016. године, а у којем је истакнуто да Министарство неће 

уважити закључке Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци у вези са 

Нацртом закона о високом образовању, те да ће  Нацрт упутити у даљу процедуру, 

без обзира на став Универзитета у Бањој Луци, желимо да јавност обавијестимо о 

сљедећем:  

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци, којег чине сви декани факултета, 

проректори и ректор Универзитета у Бањој Луци као и представници студената, на  

сједници одржаној 15.07. 2016. године донио је закључак у којем предлаже Народној 

скупштини Републике Српске да обустави јавну расправу о Нацрту закона о високом 

образовању и да исти повуче из процедуре. Истовремено, Проширени колегијум је 

предложио Влади Републике Српске да приступи изради новог нацрта закона о 

високом образовању, са новом радном групом у којој ће одговарајуће мјесто наћи 

представници јавних универзитета.  

Проширени колегијум је става да предложени Нацрт закона о високом образовању 

не рјешава суштинска питања која се односе на даљи развој високог образовања у 

Републици Српској, организацију и функционисање високошколских установа, 

финансирање система високог образовања у РС, научноистраживачки рад, а посебно 



мултидисциплинарна истраживања и студијске програме, те сматра да је будући 

закон неопходно ускладити са законским рјешењима земаља у региону.  

Важно је нагласити да многобројне примједбе које су факултети Универзитета у 

Бањој Луци доставили Радној групи за израду Нацрта закона и Министарству 

просвјете и културе , нису уграђене у текст Нацрта. Када је ријеч о самом садржају 

Нацрта закона о високом образовању, општа оцјена чланова Проширеног колегијума 

јесте да предложени Нацрт садржи низ спорних и контрадикторних рјешења, јер 

нуди лошија рјешења одређених питања у односу на важећи Закон (критеријуми 

избора у виша звања), те да не представља основу за унапређење високог образовања 

Републике Српске. 

На основу свега изнесеног, неугодно смо изненађени ставом Министарства просвјете 

и културе Републике Српске које априори одбацује закључке Проширеног 

колегијума категоришући примједбе највећег универзитета у Републици Српској као 

борбу за личне интересе појединаца. Подсјећамо, иза закључака стоје декани свих 

факултета Универзитета у Бањој Луци, као и комплетно руководство Универзитета и 

представници студената. Другим ријечима, поменути закључци не одражавају вољу 

појединих чланова академске заједнице како је наведено у саопштењу 

Министарства, него већински став наставног и административног особља свих 

факултета нашег Универзитета.  Коначно, чему јавна расправа ако се став и критика 

закона од стране већине наставника и студената највећег универзитета у Републици 

Српској игноришу?  

Такође, важно је да упознамо јавност да су поједини декани и представници 

студентских организација најавили штрајк и протесте у случају усвајања овог закона 

у понуђеној форми . То је доказ више колико је академска заједница Универзитета у 

Бањој Луци резигнирана  што се Народној скупштини предлаже закон који неће 

унаприједити високо образовање у Републици Српској. Чланови Проширеног 

колегијума Универзитета у Бањој Луци напомињу да је подизање квалитета 

образовања и научноистрааживачког рада од суштинског значаја за развој и 

опстанак Републике Српске.  

Такође, подсјећамо да је и Унија студената Републике Српске у јулу ове године 

позвала Народну скупштину и Министарство просвјете и културе да Нацрт закона о 



 
 

 

 

 

високом образовању повуку из процедуре и да са почетком нове академске године 

крену са израдом новог законског рјешења у којем ће примарну улогу у креирању 

закона дати академској заједници и студентима. Унија студената РС је такође 

изразила незадовољство због чињенице да Радна група за израду нацрта закона није 

усвојила готово већину њихових приједлога и сугестија. 

Овом приликом позивамо Владу Републике Српске да повуче Нацрт закона о 

високом образовању из даље процедуре и да уважи већинско мишљење чланова 

академске заједнице која је, напослијетку, и најпозванија да оцијени квалитет 

предложеног Нацрта закона о високом образовању.   

Универзитет у Бањој Луци је спреман  да понуди чланове експертске радне групе 

која ће приступити изради новог нацрта закона о високом образовању, заснованог на 

позитивним европским праксама и искуствима земаља из региона. Сигурни смо да 

можемо имати нови нацрт закона о високом образовању урађен до краја ове 

календарске године, и у том смислу Универзитет у Бањој Луци стоји на располагању 

инстируцијама РС са својим пуним капацитетом. Универзитет цијени досадашњи 

учинак Министарства просвјете и културе, али очекујемо да уважавање буде 

обострано, што је основа добре сарадње.  

 

Бања Лука, 17.08.2016 
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