
Примедбе на рад ректора Универзитета у Приштини 

 

- Ректор је супротно законским прописима радно ангажован, без 

сагласности Савета универзитета, у седам високошколских установа. Посебно 

кршење закона и статута представља његов рад на приватном универзитету 

„Džon Nezbit“ – Универзитет „Megatrend“ који представља конкурентску 

установу његовом матичном, еконмском факултету.  

- Ректор није испунио законску обавезу пријаве прихода које 

остварује у другим високошколским установама Агенцији за борбу против 

корупције; 

- Приликом надзора Просветне инспекције утврђено је да је проф. др 

Срећко Милачић без сагласности универзитета ангажован у Високој пословној 

школи у Блацу“. Због тога је одржана хитна телефонска седница Савета 

универзитета са само једном тачком дневног реда: „давање сагласности проф. др 

Срећку Милачићу за ангажовање,  

- Економски факултет, као матични факултет ректора служи као 

«проточни бојлер» за дипломе високе школе у Блацу са које студенти након 

завршетка уписују четврту годину економског факултета чиме противзаконито 

стичу дипломе факултета а не високе школе. Не треба заборавити да на високој 

школи у Блацу предаје и сам ректор, а да је директор те школе његов брат,  

- Ректор је супротно законским прописима и статуту универзитета 

именовао проректоре. Статутом универзитета су предвиђена  четири проректора, 

а именована су само два и то супротно законским прописима и статуту из 

разлога што су оба у трећем, односно четвртом мандату (законом су дозвољена 

само два). На овај начин ректор сам руководи универзитетом 

- Неравноправна и несврсисходна расподела буџетским места у 

оквиру универзитетске квоте. Драстичан пример пољопривредног факултета на 

коме се упише око 20 студената, а додељује се 100 буџетских места. Правилном 

расподелом  предвиђених буџетских места на нашем универзитету омогућило би 

се да преко 80% студената буде на буџету, што би био значајан фактор повећане 

заинтересованости за упис. 

- Гашење одељења нашег универзитета у Поморављу, Ибарском 

Колашину и Грачаници, чиме је омогућено отварање приватних факултета на 

истом простору и додатно одливање студената. У исто време се акредитују 

истурена одељења факултета (Правни факултет-Врање и Краљево, Економски 

факултет – Чачак), који нису попунили ни буџетску квоту у седишту факултета. 

Све ово доводи код становништва Косова и Метохије до осећаја привремености 

универзитета и спремности за напуштање простора Косова и Метохије.  



- Oд именовања за ректора ниједне школске године не остварује се 

план уписа студената.  При томе уместо да се предузму мере за унапређење 

уписне политике, подаци о упису се лажирају, фиктивно приказују и нису 

дотупни јавности. 

- Ректор је прекршио позитивне законске прописе у поступку и 

начину утврђивања предлога члана Националног савета за високо образовање. 

Супротно одлуци Сената универзитета,  ректор је самовољно за члана 

предложио свог кума проф. др Славишу Трајковића који је истовремено и 

продекан на Економском факултету. 

- Ректор није предложио Сенату и Савету универзитета План и 

програм развоја универзитета и План капиталних инвестиција; 

- Ректор јавне исправе (дипломе и додатке диплома) потписује 

селективно због чега бројни студенти дипломе чекају и до три године; 

- Непосредни притисак, као и притисак преко декана на суденте 

приликом избора за органе судентског парламента и чланова савета.  

- Сенат као највиши стручни орган није усвојио свој план рада, 

седнице се заказују нередовно и без благовремено утвђеног дневног реда; 

 

 


