
Балша Божовић: Нека се испита да ли сам завршио Правни факултет, али и компетенције Мартиновића и Орлића као предавача
четвртак, 27 фебруар 2020 19:23

Иако се самозвани експерт за све и ходајућа Робин Худовска пародија Балша Божовић,
посланик ДС, представља као дипломирани правник који је завршио Београдски
универзитет доказа за то нема -изјавила је посланица СНС Сандра Божић у Скупштини
Србије.

  

  

Божићева тврди да на списку Правног факултета који се води од 1983. године нема
нигде имена Божовићевог имена.

  

- Била сам темељна када сам истраживала и прегледала све модуле, све смерове
основних студија преко мастер студија, специјалистичких и докторских студија. А на том
списку сам нашла Александра Вучића, председника државе, али не и Божовића - рекла
је Сандра Божић, напомињући да се Божовић лажно представља као дипломирани
правник.
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Посланица СНС тражи од Министарства просвете, Министарства правде, али и
ректорке Београдског универзитета Иванке Поповић одговор да ли је Божовић завршио
било какве студије.

  

Одговарајући на ове наводе, Балша Божовић каже да су посланици СНС познају закон и
како функционише Скупштина могли су да поставе питање и самом факултету на ком је
дипломирао, јер је Правни факултет права адреса.

  

- Питање посланице СНС је заправо одговор на моје инсистирање да се објаве
документа о компетентности предавача у Медицинској школи у Ћуприји. Александар
Мартиновић, Владимир Орлић и Иван Бошњак постали су веома нервозни након питања
Националном телу за акредитацију који је направио прелиминарни извештај о њиховим
компетенцијама као предавача у Медицинској школи у Ћуприји - наводи Божовић за
“Блиц”.

  

Он каже да је извештај сакривен и није доступан јавности, јер у њему пише да су Бошњак
и Алексопулос некомпетентни, а странице које говоре о компетенцијама Мартиновића и
Орлића су сакривене и недоступне.

  

Посланик ДС, како каже, зарад јавности, инсистира да се обе информације јавно објаве
и то да ли је завршио Правни факултет, али и извештај НАТ о компетенцијама
Мартиновића и Орлића као предавача.

  

(Блиц)
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