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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ОДБОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ 

Б Е О Г Р А Д 11000 

Студентски трг 1 

 

Предмет: захтев за утврђивање повреде Кодекса професионалне етике 
Универзитета у Београду против декана Факултета организационих наука у 
Београду, др Милије Сукновића, редовног професора, адреса на радном месту, 
Факултет организационих наука, Јове Илића 154, 11010 Београд. 

 

 На основу чл. 10. ст. 2. и 3. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за 
професионалну етику Универзитета у Београду, подносимо 

З А Х Т Е В 

за утврђивање повреде из чл. 30. ст. 1. Кодекса професионалне етике Универзитета 
у Београду, у вези са чл. 14. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за 
професионалну етику Универзитета у Београду 

 

1. Наставно-научно веће Факултета организационих наука (даље: ННВ ФОН) 
донело је на дан 28. октобра 2019. године одлуку којом препоручује декану ФОН-а да 
изрекне меру јавне осуде због неакадемског понашања кандидату Синиши Малом. 

 Доказ 1: записник са седнице ННВ ФОН од 28. октобра 2019. године. 

2. Седницом је председавао декан ФОН, др Милија Сукновић, редовни 
професор, те је са садржином одлуке ННВ био упознат на дан одржавања седнице, тј. 
28. октобра 2019. године. 

3. На основу чл. 14. Правилника о ради етичких комисија и Одбора за 
професионалну етику,  декан факултета је дужан да, у року од 15 дана од дана пријема 
мишљења етичке комисије факултета донесе одлуку на основу тог мишљења. Етичка 
комисија ФОН је дана 26. октобра 2019. године усвојила извештај, којим је 
препоручила да се кандидату Синиши Малом изрекне мера јавне опомене због 
„елемената неакадемског понашања, у смисли строгог поштовања ауторских права“. На 
основу овог извештаја ННВ ФОН-а је, на седници од 28. октобра 2019, донелo одлуку 
којом препоручује изрицање строже мере, тј. мере јавне осуде именованом кандидату.  

 Доказ 2: копија извештаја Етичке комисије ФОН од 26. октобра 2019. године. 
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Због тога што је ННВ ФОН предложило тежу меру од оне коју је предложила 
Етичка комисија, рок за доношење одлуке о предлогу, почео је да тече 28. октобра 
2019. године.  

4.  Декан ФОН-а, др Сукновић није донео никакву одлуку у прописаном року. Та 
чињеница проистиче и из решења 10 број 682-2294/13 - 19 Одбора за професионалну 
етику, којим је одбачена жалба Синише Малог против препоруке ННВ ФОН да му се 
изрекне мера јавне осуде, са образложењем (трећи пасусу одоздо), да декан 
препоручену меру није ни изрекао.  

 Доказ 3: копија решења 10 број 682-2294/13 - 19 Одбора за професионалну 
етику од 21. новембра 2019. године.  

 

5. Пропуштајући императивну обавезу да донесе неку од одлука предвиђених у  
чл. 14. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику, декан 
ФОН проф. др Милиja Сукновић, повредио је Кодекс професионалне етике 
Универзитета у Београду и то чл. 30. ст. 1, који гласи: 

„Чланови универзитетске заједнице дужни су да своје професионалне обавезе и 
универзитетске дужности обављају у складу са законом и непристрасно.“ 

Декан факултета је, по Закону о високом образовању – орган пословођења и 
носилац је универзтетске дужности. Овај Закон је овластио универзитет као аутономну 
заједницу да својим аутономним правом – чији је један од извора Кодекс 
професионалне етике – уређује права и обавезе свих који чине универзитетску 
заједницу. Декан ФОН, проф. др Милија Сукновић није поштовао обавезе из Етичког 
кодекса, те тиме ни из закона и нечињењем је повредио и Кодекс и Правилних о раду 
етичких комисија и Одбора за професионалну етику (чл. 14).  

Због тога предлажемо да Одбор за професионалну етику непосредно, који је 
надлежан да поступа у првом степену, основу чл. 10 ст. 3. Правилника о раду 
етичких комисија и Одбора за професионалну етику спроведе поступак против др 
Милије Сукновића, редовног професора, декана Факултета организационих 
наука, утврди да је повредио Кодекс професионалне етике и да именованом 
изрекне меру јавне осуде из чл. 16. ст. 4. Правилника о раду етичких комисија и 
Одбора за професионалну етику УБ.  

 

 

Београд, мај 2020.                                      Академик, проф. др Душан Теодоровић 
                                                                     Проф. др Весна Ракић Водинелић и 
                                                                     група  професорки и професора УБ 


