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ДЕМАНТИ 

 

 

Овим путем најоштрије демантујемо и осуђујемо бруталне лажи и 

непримјерене и срамне увреде на рачун појединих професора, декана и руководства 

Универзитета, изнесене на званичној фејсбук страници Студентског парламента и то 

њеном узурпацијом и злоупотребом од стране нелегалних и неовлаштених 

студентских представника. Осим тога што су показали елементарно незнање 

основних чињеница академске праксе, а прије свега да међународни пројекти, које 

иначе у потпуности финансира и вишеструко контролише Европска комисија, нису 

нешто негативно, већ управо супротно, јер служе за међународну научну сарадњу и 

академску размјену наших професора и студената и подижу међународни рејтинг и 

препознатљивост нашег Универзитета, показали су и елементарно незнање значења 

појединих појмова, попут појма „непотизам“. Бруталним лажима изнесеним на тој 

страници, атаковали су чак и на појединце који никада нису ни учествовали у 

међународним пројектима, нити примили било какву надокнаду од тих пројеката и 

измишљали запослења која се никада нису десила. Своје лажи усмјерили су на 

угледне професоре Универзитета и декане који руководе факултетима оцијењеним 

највишим оцјенама од акредитационе комисије и који улажу огромне напоре на 

афирмисању факултета и Универзитета на свим пољима. Комуникацију испуњену 

неистинама, пријетњама, уцјенама и вријеђањем сматрамо апсолутно недопустивом и 

предузећемо све потребне мјере да санкционишемо дрске и неодговорне покушаје 

нарушавања угледа појединаца и Универзитета у цјелини. 

Универзитет у Источном Сарајеву, као први јавни акредитовани универзитет у 

БиХ и као институција од виталног значаја за Републику Српску, већ годинама гради 

имиџ модерне високошколске установе чија је позиција на европском академском 

простору из године у годину све видљивија и успјешнија и неће је уздрмати ни 

угрозити група појединаца који се нелегално декларишу као представници студената  

својим активностима које су одавно изашле изван оквира надлежности дјеловања 

законитог студентског представничког тијела. 

Овај Универзитет изњедрио је од свог постојања бројне истакнуте младе 

научнике, умјетнике, спортисте, као и истакнуте јавне личности које, свако у свом 

домену, промовишу Универзитет у Источном Сарајеву на најбољи могући начин. 

Поносни смо на чињеницу да су, од настанка Универзитета у Источном Сарајеву, 

оставили и остављају својим радом дубок печат бројни истакнути академици, научни 

радници, умјетници, личности свјетског реномеа, који школују генерације наших 

студената. 



 

 

Након успјешно завршене реакредитације Универзитета и акредитација 

студијских програма, заједно са легално изабраним Студентским парламентом, чији 

ће састав бити резултат изборне воље свих студената нашег Универзитета, 

наставићемо да заједнички афирмишемо све његове вриједности, на добробит 

Универзитета у Источном Сарајеву и Републике Српске. 

 

 

 

РУКОВОДСТВО, ДЕКАНИ И ПРОФЕСОРИ УНИВЕРЗИТЕТА 

 

 


