На седници Изборног већа Технолошко-металуршког
факултета у Београду, одржаној
14.04.2016. године,
одређена су чланови Комисије за писање извештаја по одлуци о
расписивању конкурса;
Конкурс за избор једног ванредног или редовног професора за
ужу научну област Техничка физика и физичка електроника је
објављен у листу “Послови – Национална служба за запошљавање“

27. априла 2016. године под бројем 671-672;
На расписани конкурс се пријавио само један кандидат:
др Станко Остојић, дипл. инж. електротехнике, ванредни
професор, који је завршио Електротехнички факултет у Београду,
одсек техничка физика, где је одбранио магистарску тезу и докторску
дисертацију.
Комисије за писање извештаја jе прегледала конкурсни
материјал и сачинила извештај о пријављеном кандидату др Станку
Остојићу и дали ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ Изборном већу Технолошкометалуршког факултета, Већу научних области техничких наука и Сенату
Универзитета у Београду да се др Станко Остојић изабере у звање редовног
професора за ужу научну област Техничка физика и Физичка електроника.“, и

исти
доставила
Изборном
већу
факултета
20.06.2016.године.
Извештај је стављен на јавни увид 27.06.2016.године који је
трајао до 27.07.2016.године. У периоду јавног увида није
било никаквих примедби на реферат ни усмених ни
писмених.
ТМФ се дана 28.06.2016.године дописом бр. 1648/1
обратио ЕТФ-у као матичном ради давања Мишљења.
Дана 23.09.2016.године Изборно веће ЕТФ-а је донело
Одлуку бр. 1306/3 од 23.09.2016.године у којој је наведено да
Изборно веће ЕТФ-а није прихватило предлог Стучне комисије да

факултет да позитивно мишљење на реферат за избор др Станка
Остојића у звање редовног професора за ужу научну област.

Дана 13.10.2016.године Изборно веће ТМФ-а је донело
Одлуку о неутврђивању предлога за избор наставника у
звање и на радно место редовног професора под Бр. 36/29 од 17.10.2016.
године, којом се одбија предлог Комисије референата, те се сходно томе не
утврђује предлог да се СТАНКО М.ОСТОЈИЋ изабере у звање и на радно место
РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за научну област: ТЕХНИЧКА ФИЗИКА И ФИЗИЧКА
ЕЛЕКТРОНИКА, .

На седници Савета која је одржана 20.10.2016. године,
Савет је под тачком 5 и тачком 6 дневног реда седнице, донео одлуке
о формирању саопштења поводом недавних догађаја који
угрожавају редован рад и углед факултета и декана, и који од тада
стоје на сајту факултета као најважнија информација..

ДР СТАНКО ОСТОЈИЋ ЈЕ 24.10.2016.ГОДИНЕ ПОДНЕО
ПРИГОВОР на Одлуку о неутврђивању предлога за избор
наставника у звање и на радно место редовног професора Бр.
36/29 од 17.10.2016.године ТМФ-аМинистарство просвете, науке и технолошког разовја је извршило варнредан
теренски иканцелариски надзор и сачинило Записник у којем наложило ЕТФ-у као
надзираном објекту да због процедуралних пропуста укине Одлуку Изборног већа
број 1306/3 од 23.09..2016.године и понови поступак гласања за давање мишења о

Изборно веће ЕТФ-а поступајући
по налогу Министарства
донело МИШЉЕЊЕ О
ПОЗИТИВНОЈ ОЦЕНИ РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ДР СТАНКА ОСТОЈИЋА
У ЗВАЊЕ
РЕДОВНОГ
ПРОФЕСОРА бр. 2216/5 ОД 16.11.2016.године.
избору др Станка Остојића, па је

ТИМЕ СУ ИСПУЊЕНИ СВИ ЗАКОНСКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА ИЗБОР ДР
СТАНКА ОСТОЈИЋА У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА ЗА УЖУ НАУЧНУ
ОБЛАСТ.

Након

овога

све

је

брзински

организовано

од

недеље

20.11.2016.године у 15:08 часова када је Др Рајко Шашић добио
позив за састанак Комисије за изборе за сутра, у понедељак,
21.11.2016. године у 11:30 часова од стране председника Комисије за
изборе проф. др Александра Орловића путем мејла, у коме му није достављен

до среде 23.11.2016. године
у 10.00 када је одржано Изборно веће ТМФ-а.
материјал за седницу Комисије за изборе,

Да би анулирали – „поништили“- релативизовали дато позитивно мишљење,

Др Борис Лончар непосредно пред састанак Комисије за
изборе,
истој
доставио
допис
бр.
2555/1
од
21.11.2016.године са печатом факултета поред његовог
потписа у коме је навео да Др Станко Остојић не испуњава предвиђене услове за
избор у предложено звање.

Универзитетски омбудсман
који је 22.11.2016.године - пре седнице од ректора тражио
да од декана ТМФ-а захтева да се застане са поступком
ради отклањања неправилности али до данас никакве
реакције није било..
Због повреда процедуре реаговао је и

Углавном:


Седница Изборног већа ТМФ-а, је заказана 15.11.2016.године у 11.07
часова за 23.11.2016.године са почетком у 10. часова, мејлом без доставе
записника са претходне седнице и без доставе било каквог материјала за
седницу.
 Материјал за седницу Изборног већа која је одржана 23.11.2016. године у
10.00 часова је дељен на самој седници;
 Приговор Станка Остојића на Одлуку о неутврђивању предлога за избор
наставника у звање и на радно место редовног професора под Бр. 36/29
од 17.10.2016.године, НИКАДА није увршћен у материјал за седницу у
целости, нити је достављен члановима Изборног већа до данас.
 У материјал за седницу је увршћен текст Станковог приговора без
прилога чиме му је ускраћено право на коришћење правног лека.



Чланови већа нису имали времена ни да погледају материјал за
седницу а камоли да га прочитају а исти је представљао основ за неизбор
и доношење одлуке о незаснивању радног односа.



У материјал за седницу Изборног већа је увршћен
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.“
Сходно наведеном пропису ТМФ-а, ако се овај акт има сматрати
приговором, он има следеће недостатке:

Исти је неблаговремен - рок за примедбе на извештај је
истекао 27.08.2016.
Исти није достављен Комисији за извештај и тиме је
Комисија онемогућена да одговори на њих и да примедбе и одговоре
достави лицима која су доставила приговоре и Комисији за изборе, чиме је
на најгрубљи начин прекршена процедура изборног процеса
предвиђена Чланом 13., став 4 Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и
истраживача ТМФ-а на штету кандидата јер је Комисија за извештај
спречена као једина стручна да обавести веће да ли су дате примедбе
основане или нису.
Дакле у материјал за седницу је увршћен предметни документ који је лажан
и по форми и по садржини.)


Др Станко Остојић је непосредно пре седнице
Изборног већа ТМФ-а, заказане и одржане 23.11.2016.
године у 10:00 часова, предао поднесак којим се изјаснио на
допис Др Бориса Лончара (и у коме је таксативно одговорио на све
примедбе и навео да испуњава све услове за избор у звање редовног
професора, који подељен уз материјал али нико није стигао ни да их
погледа јер је 1.тачка дневног реда била доношење одлуке по приговору
Др. Остојића.)



На седници се дискутовало о изнетим примедбама
Др Бориса Лончара, а да претходно Комисија за писање
извештаја о примедбама није ни обавештена, нити је од ње тражено да
се изјасни, нити јој је остављен било какав рок за изјашњење....



Као резултат оваквог кршења процедуре Изборно
веће ТМФ-а је на седници одржаној 23.11. 2016.године
донело Одлуку о неутврђивању предлога за избор
наставника у звање и на радно место редовног
професора под Бр. 36/36 од 23.10.2016.године, где у
заглављу и пише да је одлука донета на седници одржаној 23. октобра
2016.године ,а на основу члана 65. Закона о високом образовању
(Службени гласник РС“ број 76/05, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/2014, 45/2015,, 68/2015“) и члана 42, 43. и 44 Статута факултета,
У образложењу побијане одлуке је наведено „Имајући у виду
достављену документацију и дискусију која је потом уследила и у
којој је истакнуто да кандидат не испуњава услов прописан чланом
64. став 9 Закона о високом образовању у делу учешће у завршним
радовима на специјалитичким и дипломским академским студијама,
као и услов прописан Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета у Београду бр.
140/8, 144/08, 160/11,161/11, 165/11, 179/14 и 183/15), у делу чланство у
уређивачким одборима домаћих часописа, чланство и функције у
међународним и домаћим научним и струковним организацијама,
Изборно веће ТМФ-а је гласало о предлогу за избор у звање и то тако
што је осам (8) чланова гласало ЗА предлог, седамнаест (17) чланова
ПРОТИВ пределога, док је (15) чланова било УЗДРЖАНО.“
Тачно је да су председник Изборног већа Др Ђорђе Јанаћковић и Др Борис
Лончар инсистирали и убеђивали веће у истинитост неистинитог и по
форми и по садржини дописа Др Бориса Лончара али у образложењу је
злонамерно испуштено да се изнесе да су присутни чланови (три
потписника) Комисије за писање извештаја оповргли наводе из дописа, што
потврђује и позитивно мишљење ЕТФ-а као матичног и јединог, поред
Комисије за писање извештаја, релевантног у погледу компетенција за
оцену испуњености потребних стручних услова за избор Др Станка
Остојића у звање, чиме су и формално и суштински начињене
злоупотребе у фунцији постизања циља давања отказа Др Станку
Остојићу без утемељења у законским одредбама.



како су оваквим поступањем противправно и неосновано оспорене
стручне компетенције кандидата др Станка Остојића и стручне
компетенције Комисије за писање Извештаја, и повређена процедура

Комисија за писање Извештаја је
сматрала неопходним да на изнете примедбе да
одговор и то је учинила најбрже што је могла (пет је потписника
реферата и нису сви запослени на ЕТФ-у) - након седнице
Изборног већа ТМФ-а, дописом Декану и Изборном
већу број 2629/1 од 29.11.2016.године,
Са обе седнице Изборног већа ТМФ-а је удаљена
јавност, по налогу декана Др Ђорђа Јанаћковића који је поставио
изборног



процеса,

обезбеђење на улаз у факултет и наредио да нико ко није члан већа, не
може да уђе ни у зграду факултета а и испред сале за седнице је било
ангажовано обезбеђење са истим задатком. Чак су и чланови Комисије за
писање извештаја са ЕТФ-а су за улазак на прву седницу чекали 15 минута
а и „обезбеђивачи тајности“ су рекли заинтересованима да је забрањен
улаз на седницу и физичком силом бранили улаз у зграду и на седницу.

ДР СТАНКО ОСТОЈИЋ ЈЕ 24.10.2016.ГОДИНЕ ПОДНЕО
ПРИГОВОР на Одлуку о неутврђивању предлога за избор
наставника у звање и на радно место редовног професора Бр.
36/29 од 17.10.2016.године ТМФ-а-

Декан ТМФ-а је, на Станков допис Савету факултета и њему лично у коме је навео да је
декан дозволио и омогућио сачињавање и коришћење лажних исправа, одговорио

Дописом 2818/1 од 28.12.2016.године

„да је учињен ненамеран

превид“ од стране запослене која је мењала одустног архивара и да је запослена
доставила писану изјаву поводом овог случаја и биће санкционисана у складу са
интерним процедурама.........

Одлука о неизбору не садржи поуку о правном леку, иако је
донета по приговору Станка Остојића, и притом је у целости измењено образложење у
односу на Одлуку о неизбору на коју је Станко изјавио приговор, чиме је Станку ускраћено
право на правни лек у односу на нове чињенице.

Станко има позитиван извештај Комисије за писање извештаја и Позитивно мишљење
матичног факултета тако да су сви који су гласали против предлога да се он изабере у
звање редовног професора прекршили Кодекс професионалне етике.
Управа ТМФ-а на челу са деканом проф. др Ђорђем Јанаћковићем све време
покушава да уведе правило да Изборно веће може да гласа „по уметничком дојму“
угледајући се на став проф. др Бранка Ковачевића, редовног професора, бившег
ректора БУ и бившег декана ЕТФ-а, који је на 803. седници Изборног и наставнонаучног већа ЕТФ-а у Београду одржаној 20.09.2016.године изнео: „ ДА СУ УСЛОВИ
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ПОТРЕБНИ, А НЕ И ДОВОЉНИ, А ДА ЈЕ НАЈВАЖНИЈИ
„УМЕТНИЧКИ ДОЈАМ“ А ДА ДИСКУСИЈА НИЈЕ НЕОПХОДНА.“
Овом изјавом датом у поступку избора у звање проф. др Станка Остојића,

проф. др Бранко Ковачевић, је начинио повреду Статута
БУ, као и директну повреду Кодекса професионалне
етике Универзитета у Београду Гласник универзитета у
Београду број 193/ 2016.
Сви чланови Изборног већа који су изгласали Одлуку бр. 36/36 од
2.12.2016.године Изборног већа ТМФ-а су, такође, начинили и Повреду чл.
34 Кодекса 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.“

Повреду чл. 34 Кодекса начинили су
Председник Комисије за избор ТМФ-а:

1. Проф. др Александар Орловић и

следећи чланови Комисије за избор ТМФ-а:

Проф. др Љиљана Мојовић,
Проф. др Мирјана Кијевчанин,
Проф. др Петар Ускоковић,
Проф. др Зорица Цвијовић,
5. Проф. др Александра Перић- Грујић,
1.
2.
3.
4.

на тај начин што су као чланови Комисије за избор дана 21.11.2016.године гласали против
усвајања извештаја (Зорица Цвијовић је формално била уздржана – што је је фактички
исто), и што су омогућили да се у материјал за седницу Изборног већа уврсти допис
Бориса Лончара бр. 2555/1 од 21.11.2016.године

Осим наведених лица Повреду чл. 34 Кодекса начинили су:
Декан ТМФ-а у Београду:
1. Проф. др Ђорђе Јанаћковић,
и сви чланови деканског колегијума ТМФ-а у Београду:
2. Проф. др Борис Лончар
3. Проф. др Александра Перић- Грујић
4. Проф. др Александар Орловић
5. Проф. др Петар Ускоковић,
јер су на седници 23.11. 2016.године гласали за доношење Одлуке о
неутврђивању предлога за избор наставника у звање и на радно место редовног
професора под Бр. 36/36 од 23.10.2016.године, где у заглављу и пише да је
одлука донета на седници одржаној 23. октобра 2016.године ,а на основу члана
65. Закона о високом образовању (Службени гласник РС“ број 76/05, 100/2007,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015,, 68/2015“) и члана 42, 43. и
44 Статута факултета, а притом као Чланови универзитетске заједнице

нису процену о условима за професионално напредовање др
Станка Остојића засновали искључиво на критеријумима који
су релевантни за вршење професионалних обавеза, односно на
показаној
стручности,
таленту
и
професионалним
резултатима,
а такође нису спречили прекршај процедуре изборног процеса предвиђен
Чланом 13., став 4 Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача ТМФ-а, и
нису ништа предузели да се у поступку избора у звање проф др. Станка
Остојића поштују прописи Универзитета у Београду.

Станко је 11.01.2016.године упутио допис Ректору да заузме
став по питању кршења процедуре у поступку његовог избора
и

13.01.2016.године Сенату

са комплетном документацијом и
донесу одлуку по приговору који је упутио ТМФ-у.

захтевом да

Ово би били наважнији пропусти у процедури избора Станковог избора у звање и на томе
би требало инсистирати.

Др Станко Остојић је тражио да га Ректор прими на
разговор и да се Ректор и Сенат изјасне да ли је дошло
до повреде прописа и Кодекса професионалне етике и ако
јесте – да се утврди одговорност лица која су повреде начинила.

Они до сада ништа нису ништа одговорили а онда ће

наравно
рећи да је то некако све у реду али онда треба инсистирати на томе да је
Универзитет дужан да поштује сопствене прописе.

Ректор га није примио.
Др Станко Остојић је више пута тражио да га приме декан
и председник Савета ТМФ-а – нико га није до сада
примио.

