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СВИМ МЕДИЈИМА 

Саопштење за јавност 

 

Др Александра Фигурек изнијела низ неистина 

Руководство Универзитета у Бањој Луци и Пољопривредног факултета, најоштрије 
осуђује јавне иступе др Александре Фигурек, у којима је изнијела низ неистина и 
дезинформација, те обманула јавност. 

Наиме, обавјештавамо вас да је др Александра Фигурек користила годишњи одмор у октобру 
2020. године и да се након тога није вратила на посао. И поред неколико писмених упозорења 
од стране руководства Пољопривредног факултета да се врати на посао, она је то игнорисала. 
Након тога, се у октобру обратила са захтјевом послодавцу за плаћено одсуство, због 
вишемјесечног боравка на Кипру, а исти је одбијен будући да је кренула настава у текућој 
академској години и да је др Фигурек била обавезна да реализује наставу и испите.  

И поред свих предузетних мјера и активности од стране послодавца, као и писаних и усмених 
упозорења, др Фигурек до данашњег дана није дошла на посао, нити је одржала наставу и 
испите. Будући да је проузроковала огромне проблеме у наставном процесу и штету 
студентима, против ње је поднесена иницијатива за утврђивање дисциплинске одговорности. 
Трочлана дисциплинска комисија, састављена од професора Пољопривредног факултета је 
утврдила да је др Фигурек непобитно починила тежу повреду радне обавезе. 

Својим поступцима и неизвршавањем радних обавеза, др Фигурек је угрозила неометан процес 
рада и реализације наставног процеса на Пољопривредног факултета. Подсјећамо да је др 
Александра Фигурек одлуком Сената Универзитета у Бањој Луци, од 27. фебруара 2020. године 
изабрана у звање ванредног професора у ужој научној области Економика пољопривреде и 
рурални развој. Такође, др Фигурек се налази на листи одговорних наставника и сарадника за 
академску 2020/21. годину, усвојеној од стране Сената Универзитета у Бањој Луци и сходно 
томе била је дужна да све своје обавезе које се тичу наставног процеса обавља уредно. 



 
 

Такође, демантујемо све наводе др Фигурек који се односе на аутономију у одлучивању и раду 
Универзитета, те наводе о томе да је она својим залагањем допринијела напретку Универзитета 
у Бањој Луци на Вебометрикс ранг-листи. Kада је ријеч о напретку Универзитета на 
Вебометриксу, др Фигурек је изнијела неистина како  је ,,својим личним радом’’ помогла да 
Универзитет оствари напредак за 1.194 мјесто на наведеној ранг-листи. Наиме, на интернет 
страници Вебометрикса (www.webometrics.infо), најбоље се може провјерити које су то 
параметри које Вебометрикс користи приликом рангирања у које су то околности допринијеле 
напретку, а томе ни на који начин није допринијела др Фигурек, чак напротив. Наглашавамо да 
се Универзитет у Бањој Луци тренутно налази међу 3000 најбољих универзитета у свијету и да 
је ово најбоља ранг позиција Универзитета, на истој листи од када се врши рангирање.  

Још једном наглашавамо и то да је стратешко опредјељење руководства Универзитета у Бањој 
Луци и свих чланица да сви наставници и сарадници морају редовно извршавати своје радне 
обавезе уредно и на вријеме. У противном, Универзитет ће се захвалити на сарадњи свим оним 
наставницима и сарадницима који не долазе редовно на посао и не обављају своје радне обавезе 
савјесно и одговорно, а које се тичу наставног процеса. 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  


