ХИТНО!
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
БЕОГРАД
Ул. Студентски трг бр. 1
ПРЕДМЕТ:
1. ПРЕДЛОГ ЗА РАЗМАТРАЊЕ Приговора Проф. др Станка Остојића
ванредног професора који је 15.12.2016.године изјавио на Одлуку о
неутврђивању предлога за избор наставника у звање и на радно
место редовног професора Бр. 36/36 од 2.12.2016.године ТМФ-а.
2. ЗАУЗИМАЊЕ СТАВА по питању поштовања прописа Универзитета у
Београду (Кодекса професионалне етике Универзитета у Београду
Гласник универзитета у Београду број 193/ 2016), и по питању
поштовања Одлука, захтева и препорука Универзитетског
омбудсмана Проф. др Бранка Ракића,
3. ЗАУЗИМАЊЕ СТАВА по питању одговорности лица која не поштују
прописе
Универзитета
и
Одлука,
захтеве
и
препоруке
Универзитетског омбудсмана Проф. др Бранка Ракића,
4. ЗАУЗИМАЊЕ СТАВА по питању одговорности лица која су у
поступку мог избора у звање нада мном вршила психички терор и
развлачили поступак избора од 27.04.2016.године до данас, како би
мени истекао уговор о раду и како би без кривице остао без посла,
звања, угледа и људског достојанства

Поштовани професори,
Принуђен сам да Вам се обратим овим писмом са молбом да одлучите о
Приговору који сам 15.12.2016.године изјавио на Одлуку о неутврђивању
предлога за избор наставника у звање и на радно место редовног
професора Бр. 36/36 од 2.12.2016.године ТМФ-а.
Предметна Одлука није садржала поуку о правном леку а законски рок од
30 дана за одлучивање по изјављеном приговору је истекао, па како до
данас нисам добио одлуку по приговору молим Сенат да приговор узме у
разматрање и заузме став по том питању.
Дана 11.01.2017.године сам се дописом обратио
Ректору проф. др
Владимиру Бумбаширевићу у коме сам у најкраћим цртама изнео проблем
непоштовања прописа и кршења изборне процедуре у поступку мог
избора у звање (која процедура траје од 27.04.2016.године) пре свега од
стране декана ТМФ-а Ђорђа Јанаћковића, а и осталих органа факултета и
Универзитета, те сам тражио да ме прими на разговор где ћу га детаљно
упознати са злоупотребама и кршењима прописа, пре свега од стане лица
која сам у допису именовао:

1. проф. др Бранка Ковачевића, редовног професора на ЕТФ-у,
бившег ректора БУ и бившег декана ЕТФ-а,
декана ТМФ-а у Београду:
2. Проф. др Ђорђа Јанаћковића,
свих чланова деканског колегијума ТМФ-а у Београду:
3. Проф. др Бориса Лончара
4. Проф. др Александре Перић- Грујић
5. Проф. др Александра Орловића
6. Проф. др Петра Ускоковића
Председника Комисије за избор ТМФ-а:
Проф. др Александра Орловића и
као и следећих чланова Комисије за избор ТМФ-а:
7. Проф. др Љиљана Мојовић,
8. Проф. др Мирјана Кијевчанин,
Проф. др Петар Ускоковић,
9. Проф. др Зорица Цвијовић,
Проф. др Александра Перић- Грујић,
Наведени професори су у мом поступку избора у звање начинили бројне
пропусте и повреде закона (чак постоји сумња да су поједни од њих начинили и
поједина кривична дела трговине утицајима и сачињавање лажних исправа и
злоупотребе печата о чему ће бити обавештено надлежно јавно тужилаштво), а
сваки од њих је начинио

директну повреду чл. 34. Кодекса професионалне етике
Универзитета у Београду Гласник универзитета у
Београду број 193/ 2016, којим је предвиђено:
„ (1) Процена успешности остваривања професионалних обавеза и
професионалне компетенције члана универзитетске заједнице мора да буде
објективна, непристрасна и утемељена на унапред утврђеним и
транспарентним критеријумима. Члан универзитетске заједнице

дужан је да процене о условима за професионално
напредовање других чланова заснива искључиво на
критеријумима
који
су
релевантни
за
вршење
професионалних обавеза, односно на показаној стручности,
таленту и професионалним резултатима.
(2) Недозвољен је сваки облик дискриминације у поступку вредновања
услова професионалног напредовања, као и у самом поступку напредовања.
(3) Сви чланови универзитетске заједнице имају једнаке услове за
напредовање на основу процене испуњености професионалних обавеза.
(4) Наставници имају професионалну одговорност да брину о
обезбеђивању подмлатка научне и наставне заједнице и да подстичу
напредовање и осамостаљивање млађих чланова универзитетске академске
заједнице.“

Молим Вас да приликом разматрања ових захтева имате у виду да
уколико актери ових срамних поступака не буду санкционисани, то ће отворити
лавину безакоња на Универзитету у Београду коју нико више неће моћи да
заустави.
Молим да мој приговор у целости размотрите и донесете часне и
законите одлуке, те ме о истим писменим путем обавестите.
У прилогу Вам достављам:



Приговор на Одлуку о неутврђивању предлога за избор наставника
у звање и на радно место редовног професора Бр. 36/36 од
2.12.2016.године ТМФ-а,
допис од 11.01.2017.године који сам упутио Ректору проф. др
Владимиру Бумбаширевићу,

као и сву пратећу документацију:
1. Извештај Комисије за избор ТМФ-а 20.06.2016.године
2. Допис ЕТФ-а број 1306/4 од 23.09.2016.године
Предлог стручне комисије – Извештај број 1306/2 од 8.07.2016.године
Одлука изборног већа ЕТФ-а 1306/3 од 23.09.2016.године.
Захтев за вршење управног надзора ЕТФ од 22.09.2016.године,
Записник Комисије за изборе ТМФ-а од 10.10.2016.године,
Одлука о неутврђивању предлога за избор наставника у звање и на радно
место редовног професора Бр. 36/29 од 17.10.2016.године.
8. Поднесак заводни број ТМФ-а 2185/1 од 13.10.2016.године,
9. Тужба против послодавца ради заштите од злостављања на раду
учињеног од стране одговорног лица од 13.10.2016.године,
10. Извештај ПУ за град Београд, предат суду 13.10.2016.године,
11. Одлуку Изборног већа Електротехничког факултета Универзитета у
Београду број 2216/5 од 16.11.2016.године
12. Копије мејлова о заказивању седница Комисије за изборе,
13. Допис Бориса Лончара бр. 2555/1 од 21.11.2016.године Комисији за изборе
ТМФ-а у Београду,
14. Записник Комисије за изборе ТМФ-а од 21.11.2016.године
15. Увид у дописе Универзитетског омбудсмана проф. Др Бранка М. Ракића
упућеног ректору Проф. др Владимиру Бумбаширевићу и декану ТМФ-а
Универзитета у Београду проф. др
Ђорђу Јанаћковићу од
22.11.2016.године са копијом циркуларног дописа Универзитетског
омбудсмана Универзитета у Београду од 12.02.2011.године.
16. Допис Станка Остојића број 2585/1 од 23.11.2016.године,
17. Одлуку Изборног већа ТМФ-а о неутврђивању предлога за избор
наставника у звање и на радно место редовног професора под Бр. 36/36
од 2.12.2016.године.
18. Допис Комисије за писање Извештаја ТМФ-а број 2629/1
од
29.11.2016.године, и
3.
4.
5.
6.
7.

У Београду, 13.01.2017.године

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА,

________________________

