
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
           

БЕОГРАД 
        Ул. Студентски трг бр. 1 
 

Одбору  за статутарна питања  
 
Обраћа Вам се др Станко Остојић, ванредни професор на катедри за техничку 
физику Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, 
Карнегијева бр. 4.  
 

Молим да ме хитно писменим путем обавестите да ли сте до сада, 

када и на који начин примили  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, и Председнику одбора за статутарна питања Универзитета у 

Београду проф. др Зорану Мирковићу са копијом циркуларног дописа 

 Универзитетског омбудсмана Универзитета у Београду од 12.02.2011.године.

Дописом 612-6082/1-16 од 22.11.2016.године Универзитетског омбудсмана 

је  констатовано да постојећи Правилник  о проф. Др Бранка М. Ракића 

начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, 

сарадника и истраживача Технолошко металуршког факултета озбиљно 

ремети институционалну структуру због постојања још једног органа са 

великим овлашћењима у поступцима стицања звања тзв. Комисије за 

изборе. 

Молим Вас да ме писменим путем обавестите да ли сте предметне 

дописе разматрали или што друго предузели у вези примедби изнетих у истим. 

Ово из разлога што је управо ово тело било кључни инструмент управе 

ТМФ-а да исходује 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. 

Шта више, управо је то тело након пријема дописа Универзитетског 

омбудсмана сачинило  нови Предлог Правилника о начину и поступку стицања 

звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача 

Технолошко металуршког факултета,  којим су  истој Комисији за избор дата још 

већа овлашћења у поступку избора у звања,  чије је усвајање у току. 

Молим Вас да у вези са наведеним питањима усаглашености аката 

Факултета Универзитета у Београду са актима Универзитета у Београду 

заузмете став и предузмете законом предвиђене мере, те ме писменим путем 

обавестите какав став сте заузели и које мере сте предузели. 

У  Београду 
Дана:  13.01.2017. године    ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА  
    _____________________ 
 


