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       БЕОГРАД,  Карнегијева  4 

 
ПРЕДСЕДНИКУ САВЕТА   ДР  ДРАГАНУ ЈОЦИЋУ  
 

 Овим путем желим да Вас  обавестим да је декан др Ђорђе 
Јанаћковић  омогућио и дозволио сачињавање и коришћење лажних 
исправа  по форми и садржини – дописа Др Бориса Лончара у изборном 
процесу уз ускраћивање права осталим учесницима изборног процеса да 
благовремено буду упознати са истим и да имају могућност да се на исте 
изјасне,  
 
Дакле, најблаже речено, дозволио је  да се у материјал  за седницу Изборног 
већа  одржану  23.11.2016.године уврсти  допис Бориса Лончара бр. 2555/1 од 

21.11.2016.године Комисији за изборе ТМФ-а у Београду са печатом 
факултета поред његовог потписа, противно одредбама  Члана 13., 

став 4  Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника, сарадника и истраживача ТМФ-а  којим је предвиђено  да 
„Уколико у року од 30 дана постоје примедбе на извештај, Комисија за 
извештај је дужна да одговари на њих. Примедбе и одговори се упућују 
лицима која су доставила приговоре и Комисији за изборе. Комисија за 
изборе разматра примедбе и даје своје мишљење.“  
Такође је омогућиодрБорису Лончару да  свој лични допис  бр. 2555/1 од 
21.11.2016.године Комисији за изборе ТМФ-а у Београду у коме је изнет 
неистинити садржај снабде печатом факултета чиме је исти постао   
СЛУЖБЕНА ИСПРАВА НЕИСТИНИТЕ САДРЖИНЕ. 
 
МОЛИМ да ме хитно обавестите ко је на факултету одговоран за 
злоупотребу печата. 
 
Ово нарочито код чињенице да је негативна одлука Изборног већа 
образложена управо овим неистинитим садржајем, који  због намерно 
прекршене процедуре Комисија за писање извештаја  - није успела да 
оповргне јер нису ни сањали да је такво оповргавање њиховог стручног 
става нити могуће нити допуштено. 
 

Молим Вас да хитно предузмете мере из Ваше надлежности ради 
спречавања незаконитог поступања факултета, и наношења штете и факултету 
и запосленима. 
 
 Молим Вас  да ме у најкраћем року примите на разговор у вези са 
наведеним проблемима, где ћу Вас упознати и са осталим злоупотребама  
због којих ћу незаконито добити отказ.  
 
У  Београду 
Дана:  15.12.2016. године    Др  Станко  Остојић 
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