Састанак с министром Рајчевићем и ректором Кулићем о
Економском факултету у Брчком
О унапређењу рада Економског факултета у Брчком Универзитета у Источном Сарајеву као и
проблемима у његовом функционисању данас су у Градској вијећници у Брчком разговарали
градоначелник Дистрикта Синиша Милић, министар за научнотехнолошки развој, високо образовање
и информационо друштво у Влади Републике Српске Срђан Рајчевић, ректор Универзитета у Источном
Сарајеву проф. др Милан Кулић и декан Економског факултета у Брчком др Лазар Радовановић.

Градоначелник Синиша Милић истакао је да присуство министра Рајчевића и ректора Кулића у Брчком
свједочи о снажној подршци унапређењу рада Економског факултета који егзистира на подручју
дистрикта дуги низ година те да је на тај начин исказана подршка квалитетном високом образовању
као важном сегменту за останак и опстанак људи на овом подручју, нарочито младих.
„У том смислу смо разговарали о томе како да унаприједимо рад Економског факултета. Од посебне
важности је иновирање студијских програма. Договорили смо се да заједнички радимо на томе и да
од 2021. академске године имамо нови студијски програм, који ће бити привлачан не само за младе
из Брчког, већ и шире“, истакао је Милић и додао да је важна вијест да је Економски факултет коначно
уписан и у регистар високошколских установа, чиме је један од великих проблема који је оптерећивао
рад и функционисање овог факултета ријешен.
Министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво у Влади
Републике Српске Срђан Рајчевић нагласио је да је Република Српска кренула у свеобухватну реформу
високог образовања која, прије свега, подразумијева подизање квалитета и то, како је навео, по три
добро позната основна принципа: модернизација, рационализација и интернационализација.

„Ми се као Влада држимо тих принципа и пред нама су у парламентарној процедури нови закон о
високом образовању и по први пут закон о обезбјеђењу квалитета у високом образовању. Мислим да
смо први ниво власти у БиХ који се одлучио на овако крупне кораке, а то проистиче из чињенице да
смо сви у Републици Српској свјесни да без квалитетног високог образовања нема будућности. Зато
настојимо да све организационе јединице оба јавна универзитета у Републици Српској ојачамо, да
подигнемо квалитет наставног процеса, а то подразумијева и Факултет у Брчком“, нагласио је
министар Рајчевић.

Он је додао да Влада Републике Српске сматра стратешки битним своје присуство у Брчком и истакао
да ће Република Српска учинити све да своје стратешке интересе у Брчком дугорочно очува, што
подразумијева и очување система високог образовања.
„Разговарали смо и о трајном смјештају Економског факултета. Дошли смо одређених идеја и
модалитета. Прије свега бих да изразим захвалност градоначелнику Милићу, који је пуно урадио за
Економски факултет. Урадили смо пројекције у вези с трајним смјештајем и надам се да ће и то питање
бити ријешено до почетка академске године“, закључио је Рајчевић.
Говорећи о теми смјештаја Економског факултета градоначелник Милић је навео да се овај факултет
тренутно налази у јавним просторима који су у својини Брчко дистрикта БиХ. „Ми смо сад у процедури
регулисања статуса тих просторија. У овом моменту рјешавамо питање смјештаја у постојећим
просторијама на основу приједлога о специјалној погодби која би подразумијевала да овај факултет
буде смјештен ту гдје јесте на основу уговора о закупу под повољним условима. Појавила се идеја да

Факултет трајно ријеши питање егзистенције у сопственим просторијама и наредних дана
размотрићемо и донијети набоље рјешење у интересу опстанка Факултета“, појаснио је Милић.
Рекотор Универзитета у Источном Сарајеву проф. др Милан Кулић истакао је да је Економски факултет
у Брчком један од 17 чланова Универзитета у Источном Сарајеву.
„Модернизација наставних планова и програма веома је важна као и њихово прилагођавање
савременим универзитетима у окружењу. Иницијатива о увођењу новог студијског програма креће с
Економског факултета и долази на Сенат. Прије тога неопходно је направити елаборат о оправданости
оснивања новог студијског програма, који иде према Министарству и Савјету за високо образовање и
ја се надам, ако на вријеме кренемо, да ћемо од 2021/2022. академске године имати нови програм
на Економском факултету. То мора бити модерно и атрактивно и надамо се да ћемо на тај начин
вратити дио студената који одлазе у друге земље на студирање“, закључио је Кулић.

