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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Свим медијима
Поводом ранијег обавјештења да ће Факултет политичких наука Универзитета у Бањој
Луци провјерити основаност оптужби у медијима за плагијате научних радова др Радмиле
Чокорило и др Љубомира Зубера, желимо да јавност Републике Српске обавијестимо о сљедећем:
1. Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, на сједници Наставно-научног
вијећа одржаној дана 17.05.2017. године, формирао је комисију за провјеру основаности
оптужби за плагијате одређених научних радова др Радмиле Чокорило и др Љубомира Зубера.
Комисија је имала шест чланова, универзитетских наставника у различитим научним звањима.
2. Чланови комисије су извршили анализу оспорених радова упоредивши их са изворним
текстовима. У извјештају достављеном Наставно-научном вијећу Факултета, комисија је
једногласно установили да су раније наведене оптужбе основане и да оспорени научни радови
др Радмиле Чокорило и др Љубомира Зубера представљају очигледне плагијате с великим
удјелом директно преписаног текста - без позивања на изворе или њиховог навођења у
литератури.
3. Наставно-научно вијеће Факултета политичких наука, на сједници одржаној 05.06.2017.
године, једногласно је усвојило наведени извјештај Комисије, те га упутило Сенату
Универзитета у Бањој Луци на даље одлучивање, уз захтјев да Сенат у најкраћем року удаљи
наведене професоре из наставе у текућој академској години.
Овим путем желимо да упознамо јавност да је ово први случај у историји Универзитета у
Бањој Луци да је на институционалном нивоу утврђено да су научни радови професора
ангажованих на овом Универзитету - плагијати. Ова чињеница треба да буде опомена читавој
академској заједници да је прошло вријеме у којем су несавјесни појединци могли да без икакве
одговорности објављују квази научне радове те на основу тога стичу академска звања и остварују
друге бенефиције; тиме је не само нарушен квалитет наставе већ је доведен у питање кредибилитет
високошколских установа. Надамо се да ће овај примјер послужити и другим факултетима да се
суоче са сличним проблемима у својим срединама и да ће цијелом Универзитету помоћи да
унаприједи методе борбе против оваквих појава. Једино законит и квалитетан рад, високи
професионални стандарди, чврста морална начела и транспарентност у провођењу свих процедура,
могу бити гаранти развоја квалитетног високог образовања у Републици Српској.
Факултет политичких наука својим примјером шаље поруку другима високошколским
институцијама како се треба одговорно односити према неетичким и незаконитим поступцима
појединаца у властитим редовима, а са циљем јачања кредибилитета и одговорности пред нашим
студентима али и јавности у цјелини. Надамо се да подршка Сената Универзитета у Бањој Луци
овој нашој борби неће изостати те да ће Сенат препознати важност суочавања са незаконитим
радњама у нашим редовима и адекватно казнити починиоце.
Факултет политичких наука такође осуђује покушаје манипулације средствима јавног
информисања од стране појединаца који без аргумената или чистим лажима желе да искриве слику
цијелог овог случаја и да по сваку цијену умање одговорност наведених професора за
плагијаторство. Још једном истичемо да је Факултет политичких наука као високошколска
институција озбиљно и одговорно приступио овом проблему свјестан бројних неугодности које из
њега могу произаћи али и одлучан да почне искорјењивање једне лоше навике која пријети да
дискредитује труд поштених и вриједних научних радника. Сматрамо да медији могу много
допринијети нашим напорима тако што ће професионално, тј. објективно и истинито
извјештавати о овом случају.
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