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Ректорка БУ Иванка Поповић каже да је мудра одлука Одбора за етику да предмет
доктората Синише Малог врати ФОН-у на одлучивање, и да ће након одговора с тог
факултета одлука бити донесена врло брзо. „Од ФОН-а се тражи да на један
кохерентнији начин образложи зашто мисле да је теза кандидата одржива, верујем да
ФОН разуме озбиљност ситуације“, каже.

  

  

Ни пет година након што је доведен у питање, не зна се да ли је докторат министра
финансија Синише Малог плагијат.

  

Предмет оспорене докторске дисертације министра Малог враћен је Факултету
организационих наука на поновно одлучивање, одлучено је на седници Одбора за
професионалну етику Београдског универзитета.

  

Након тога је професор Слободан Првановић поднео оставку на место заменика члана
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Одбора за етику, након чега је, следећи његов пример, и професор Огњен Радоњић
поднео оставку на чланство у Већу научних области правно-економских наука
Универзитета у Београду. Након тога реговала је и ректорка Универзитета која је
изјавила да не треба вршити притисак на Одбор за етику.

  

Гостујући у Дану уживо, ректорка је навела да се проф. Радоњић врло јасно и раније
изјашњавао о свему и да поштује његов чин, као и право др Првановићада да не
учествује у раду одбора ако не мисли да се ствари крећу у правцу у којем он жели.
Наводи да одбор има довољан број чланова, да сваки члан има и замену и додаје да су
то два лична чина за које не очекује да ће утицати на рад тог органа.

  

Упитана зашто је одбор донео одлуку да предмет поново врати ФОН-у, ректорка каже
да се зна да се главне компетентности, што се тиче докторских дисертација, налазе на
факултетима и да су они најкомпетентнији да одлучују о квалитету својих радова. "Ово је
врло јасна порука Одбора за профеционалну етику да и ФОН мора да поднесе свој део
одговорности за завршавање овог случаја", каже гошћа Н1.

  

  

Ректорка наводи да одбор није био задовољан садржајем дописа који је стигао са
ФОН-а, и сматра да ФОН није у довољној мери уважио и образложио ситуацију. Зато,
како каже, сматра да се ради о једној добро избалансираној и мудрој одлуци одбора - да
истражи све могућности како би се рекло да заиста није исхитрено донео одлуку.
„Одбор није крив за оно што се пет година није померило, кад је дошло до Одбора,
ствари се мичу“, наглашава Поповић.

  

(Н1)
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