
Polazeći od činjenice da Bosna  i Hercegovina  zaostaje u primjeni  visokih i novih 

tehnologija  posebno u primjeni i  proizvodnji  proizvoda  kojima  se mogu  osigurati specifični  

tržišni uspjesi na svjetskim tržištima.  

Smatrajući da  je nužno  izraditi državnu strategiju znanstvenog  i  tehnološkog  razvitka  

koja  mora voditi  računa  o  svim  uočenim  zaprekama  i slabostima  i  istodobno uz 

potrebno povećanje  proračunskog  izdvajanja  osigurati  stvarni pomak u  znanosti,  

razvojno-istraživačkim projektima i novim tehnologijama. 

Zalažući se  za  akademsku  slobodu  i  autonomiju  svih sveučilišta  u  BiH  za  slobodu    

istraživanja  i nastave,  kao  i  omogućivanje  sveučilištu  da samo odlučuje o načinu  i putu 

ostvarivanja svojih zadaća.  

Opredijeljeni za opstojnost i dalji prosperitet Sveučilišta u Mostaru uz primjenu hrvatskih 

nastavnih planova i programa s nastavom na hrvatskom jeziku. 

Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZBiH) temeljem Programa 

HDZBiH usvojenog na X. Saboru HDZBiH od 11. i 12. svibnja 2007.god. donosi: 

 

D E K L A R A C I J U  

o Sveučilištu u Mostaru 

 

1. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZBiH) smatra da je 

Sveučilište u Mostaru jedna od najvažnijih institucija za opstojnost i prosperitet hrvatskog 

naroda u Bosni i Hercegovini. 

2. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZBiH) nakon izbora  3. 

(treći) listopada 2010. godine i implementacije zakonodavne i izvršne vlasti obvezuje se 

osigurati financijska  sredstva za normalan rad Sveučilišta u Mostaru. 

3. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZBiH) u svrhu osiguranja 

financijske samostalnosti zadužit će osnivače (županijske Vlade i općine)  da kroz planirana 

proračunska sredstva osiguraju stabilno i pravodobno financiranje Sveučilišta u Mostaru s 

ciljem unapreĎenja statusa akademske zajednice i razvitka visokog obrazovanja. 

4. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZBiH) zalagat će se za bolji 

standard i uvoĎenje besplatnog školovanja  studenata. 

5. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZBiH) svojom politikom 

jamčiti će opstojnost i razvitak Sveučilišta u Mostaru, a nikako neće utjecati na bilo kakve 

odluke štiteći tako zajamčenu autonomiju. 
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