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Одбор за професионалну етику Универзитета у Београду, поступајући по 

жалби прим. др мр сци Желимире Илић, број 612-4659/1-19 од 18.11.2019. године 

изјављеној на рад Етичке комисије Машинског факултета, на седници одржаној 

24.12.2019. године, на основу члана 6. Правилника о утврђивању неакадемског 

понашања у изради писаних радова („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 

193/16, 196/16, 197/17, 199/17 и 203/18), донео је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ жалба прим. др мр сци Желимире Илић, број 612-4659/1-19 

од 18.11.2019. године изјављена на рад Етичке комисије Машинског факултета, 

као недозвољена.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Прим. др мр сци Желимира Илић поднела је 8.8.2019. године Етичкој 

комисији Машинског факултета захтев за утврђивање неакадемског понашања 

Далибора Арбутине и то због:  

1. нелегитимног уписа на докторске академске студије на Машинском факултету;   

2. лажног ауторства на 20 стручних и научних радова.  

Етичка комисија Факултета оценила је да захтев није уредан и сагласно 

члану 4. став 1. Правилника о утврђивању неакадемског понашања у изради 

писаних радова затражила допуну захтева. Подносилац захтева је доставила 

Етичкој комисији 28.10.2019. године допуну првобитног захтева, коју је Етичка 

комисија размотрила и 1.11.2019. године за тачку 1. доставила одговор 

подносиоцу, а за тачку 2. затражила експлицитне доказе, јер се ни из допуњеног 

захтева не може утврдити постојање наведеног неакадемског понашања. 

На допис Етичке комисије Факултета од 1.11.2019. године прим. др мр сци 

Желимира Илић није доставила потребне доказе у остављеном року, већ је 

изјавила жалбу Одбору за професионалну етику Универзитета на рад Етичке 

комисије Машинског факултета. 

Одбор за професионалну етику, на седници одржаној 24.12.2019. године, 

констатовао је да се, сагласно члану 6. став 1. Правилника о утврђивању 

неакадемског понашања у изради писаних радова, жалба може поднети  на одлуку 

наставно-научног већа којом је утврђено, или није утврђено неакадемско 

понашање. Такође, жалба се може поднети и на решење етичке комисије донето у 

поступку утврђивању неакадемског понашања у изради писаних радова. Наводе из 

жалбе који се односе на тачку 1. нелегитимност уписа на докторске академске 

студије Одбор није разматрао, јер није надлежан да утврђује регуларност уписа 

студената на студије на факултетима. Чланови Одбора закључили су да у погледу 



тачке 2. лажно ауторство, Етичка комисија треба да настави започети поступак у 

складу са Правилником, као и да органи Факултета донесу одговарајуће одлуке.  

Сагласно наведеном, чланови Одбора једногласно су закључили да Одбор 

за професионалну етику не може поступати по предметној жалби док је 

првостепени поступак још у току, односно да је жалба недозвољена, те је 

одлучено као у изреци овог решења. 
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Решење доставити: 

- Етичкој комисији Машинског факултета 

- Подносиоцу жалбе 

 

 


