FILOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
Studentski trg 3, Beograd
Nastavno-naučnom veću Filološkog fakulteta
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PRIGOVOR
na izveštaj i sažetak o kandidatima prijavljenim na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast
Anglistika, predmet Studije američke/britanske kulture na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na
određeno vreme od 5 godina
Izveštaj bez datuma i delovodnog broja javno je dostupan 30 dana od 15. 1. 2018. na internet strani Filološkog
fakulteta http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/obavestenja/pravna/Greta_Goetz_doc_izvestaj_FLF.pdf
Sažetak bez datuma i delovodnog broja javno je dostupan 30 dana od 15. 1. 2018. na internet strani Filološkog
fakulteta http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/obavestenja/pravna/Greta_Goetz_doc_sazetak_FLF.pdf
Dana 1. 11. 2017. u oglasniku Poslovi, br. 749, dostupnom na internet strani
http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/8/8777_749_-_2017-11-01.pdf na stranici 32, kao i na internet strani
Filološkog fakulteta http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/послови-број-749 objavljen je konkurs za navedeno radno
mesto kao i uslovi:
„VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira. Ostali uslovi
utvrđeni su članom 74 Zakona o visokom obrazovanju i članom 105 Statuta Filološkog fakulteta Univerziteta
u Beogradu.“
„OSTALO: Kandidati podnose prijavu sa biografijom, overenu fotokopiju diplome odgovarajuće discipline,
spisak radova i radove, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, na adresu: Filološki fakultet
u Beogradu, Studentski trg 3, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.“
Prigovor se odnosi na pet ključnih stavki, od kojih će svaka biti detaljno obrazložena s prilozima:

1. Komisija je za izbor predložila kandidata koji ne ispunjava uslove konkursa – kandidat Greta
Goetz NIJE DRŽAVLJANIN Republike Srbije i NEMA NI DANA ANGLISTIČKOG
OBRAZOVANJA
2. Kršenje propisa u izbornom procesu – kandidat Greta Goetz nije dostavila dokumenta tražena
konkursom
3. Komisija u izveštaju iznosi neistine u pogledu radova i dokumentacije o radovima priloženim na
konkurs kandidata Grete Goetz, neosnovano je favorizujući
4. Komisija u izveštaju navodi neistine u pogledu radova i dokumentacije o radovima priloženim
na konkurs kandidata Jelene Rakić, čineći joj štetu
5. Neobjektivnost u navođenju ostalih podataka o kandidatu Greti Goetz u odnosu na navođenje
podataka o kandidatu Jeleni Rakić
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OBRAZLOŽENJE
I KOMISIJA JE ZA IZBOR PREDLOŽILA KANDIDATA KOJI NE ISPUNJAVA
USLOVE KONKURSA
1. U uslovima konkursa jasno stoji da je kandidat dužan da podnese uverenje o državljanstvu. U skladu sa čl.
10 Zakona o opštem upravnom postupku, prilikom razgledanja spisa, ustanovljeno je da kandidat Greta
Goetz to uverenje nije priložila jer ga ne poseduje, jer kandidat Greta Goetz NIJE državljanin Republike
Srbije, već državljanin SAD, koji u Srbiji boravi na osnovu odobrenja za stalno nastanjivanje koje se izdaje
stranim državljanima.
2. Takođe u dokumentaciji Greta Goetz NEMA izvod iz matične knjige rođenih, koji se traži u konkursu,
već fotokopiju dokumenta overenu kod javnog beležnika na engleskom jeziku, koji je naslovljen Certificate
of Birth, i koji NIJE preveden na srpski jezik i napisan službenim pismom Republike Srbije, niti
overen od strane sudskog tumača. Stoga je morala biti eliminisana već na samom početku izbornog
procesa.
3. U konkursu stoji da kandidat podnosi overenu fotokopiju diplome odgovarajuće discipline. Konkurs je
raspisan za užu naučnu oblast Anglistika. Uvidom u spise i uvidom u izveštaj komisije, očigledno je da
kandidat Greta Goetz nema ni jednog jedinog dana anglističkog obrazovanja. Komisija navodi da je
u Americi „diplomirala antropologiju i pisanje“, što se razlikuje od tvrdnji u drugim dokumentima
Filološkog fakulteta, poput izveštaja o njenoj doktorskoj disertaciji, gde se navodi se da je „stekla diplomu
iz oblasti antropologije i književnosti“
(http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4875/Greta_Gec_Izvestaj_FLF.pdf). Komisija to
potpuno proizvoljno tvrdi, jer kandidat Greta Goetz nije dostavila nijedan dokaz – u njenoj
dokumentaciji nalazi se fotokopija dokumenta overena od strane javnog beležnika na engleskom
jeziku, bez prevoda na srpski jezik i overe sudskog tumača. U tom dokumentu se ne pominju ni
antropologija, ni pisanje, već se samo pominje School of General Studies kao fakultet na kome je
stekla diplomu nivoa Bachelor of Arts. Štaviše, kandidat Greta Goetz NIJE dostavila nikakav
dokument o nostrifikaciji, izjednačavanju studijskih programa, dodeljivanju državne kvalifikacije,
zvanja ili titule. Pitanje kako je bez nostrifikovane diplome osnovnih studija kandidat Greta Goetz
uopšte mogla nastaviti školovanje na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu biće predmet
posebnog dopisa nadležnim organima, kao i pitanje kako je mogla biti zaposlena kao viši lektor na
Katedri za anglistiku bez ijednog dana odgovarajućeg obrazovanja.
Dalje, komisija u izveštaju navodi da je kandidat Greta Goetz 2002. upisala magistarske studije na
Katedri za srpsku književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, što i ona sama na svojoj
službenoj stranici fakulteta potvrđuje, navodeći da je stekla zvanje magistra nauka iz srpske
književnosti (http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/anglistika/zaposleni/greta-goetz/).
Komisija dalje navodi sledeće: „Budući da je na Univerzitetu Kolumbija imala dozvolu da sluša većinu
predmeta na postdiplomskim studijama, oslobođena je polaganja ispita na postdiplomskim studijama
na Filološkom fakultetu, jer joj je priznato stečeno znanje iz oblasti književne teorije“. Iz ovog
navoda nije jasno pod kojim uslovima i po kom pravnom osnovu je kandidat Greta Goetz bila
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oslobođena polaganja ispita na magistarskim studijama, jer se iz ovog navoda vidi da je imala dozvolu
„da sluša“ nekakve predmete, što ne znači da ih je na Univerzitetu Kolumbija slušala niti polagala, a nije
jasno ni koji su to predmeti i da li oni mogu biti nostrifikovani na Filološkom fakultetu. Posebno je pitanje
kada je kandidat Greta Goetz mogla slušati te predmete ako je, kako se navodi, diplomirala 2001, a iste
godine se zaposlila u Beogradu. Takva odluka morala bi biti zavedena, kako bi se po Zakonu o slobodnom
pristupu informacijama od javnog značaja mogle proveriti njena istinitost i pravna valjanost.
Predloženi kandidat za docenta za užu naučnu oblast Anglistika Greta Goetz magistrirala je na
Katedri za srpsku književnost pod mentorstvom prof. dr Aleksandra Jerkova, čija je uža
specijalnost Srpska književnost XX veka, a pod čijim rukovodstvom je docnije na istoj katedri i
doktorirala.
Tako je kandidat Greta Goetz, koja se predlaže za izbor docenta na Filološkom fakultetu BU, stekla
naučna zvanja na istom fakultetu ne položivši nijedan ispit na njemu.
4. U sažetku komisija navodi da je uža naučna oblast magisterijuma kandidata Grete Goetz
„književnost“, a doktorata „studije kulture“. Nije jasno na osnovu čega komisija navodi u sažetku u
tački 1 da je uža naučna oblast kandidata Grete Goetz Anglistika.
Stoga je kandidat Greta Goetz morala biti eliminisana iz izbornog procesa, jer ne poseduje nijedan
dokaz da je njena uža naučna oblast na bilo kom stupnju akademskog obrazovanja Anglistika, koja je
tražena u uslovima konkursa.

II KRŠENJE PROPISA U IZBORNOM PROCESU
1. Konkurs je raspisan za užu naučnu oblast Anglistika, predmet Studije američke/britanske kulture.
Međutim, u zaključku izveštaja komisija navodi da je „upražnjeno mesto za nastavnika za Studije
američke kulture“, te potom predlaže kandidata Gretu Goetz za mesto nastavnika za predmet Studije
britanske/američke kulture, koje nije oglašeno u aktuelnom konkursu.
Iz teksta objavljenog konkursa ne proističe da je upražnjeno mesto za nastavnika za Studije
američke kulture, kako to komisija navodi, te se ne može smatrati prednošću kandidata Grete Goetz
to što se, kako komisija navodi, ona interesuje za studije američke kulture.
2. U dnevnom redu za sednicu Izbornog veća održanu 16. 10. 2017. u delu Predlozi Komisije za plan i
razvoj, pod tačkom 3 navodi se predlog komisije u sastavu dr Novica Petrović, dr Vesna Polovina
i dr Predrag Marković (v. prilog 1 – snimak ekrana dnevnog reda za sednicu od 16. 10. 2017).
Međutim, u Odluci o raspisivanju konkursa i obrazovanju komisija navodi se da su u komisiju
jednoglasno izabrani dr Novica Petrović, dr Vesna Polovina, dr Predrag Marković, dr
Aleksandar Jerkov i dr Gordana Duhaček.
Predlog komisije i Odluka se razlikuju, bez navođenja razloga za dopunu komisije – štaviše, u odluci
stoji da je veće jednoglasno izabralo komisiju koja u tom sastavu nije bila predložena. Napominjem da
je jedan član ove proširene komisije, dr Aleksandar Jerkov, bio mentor kandidatu Greti Goetz.
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3. U izveštaju se ne navodi da li su kandidati dostavili na konkurs svu traženu dokumentaciju. Uvidom u
spise utvrđeno je da predloženi kandidat Greta Goetz ne poseduje tražena dokumenta – overenu
fotokopiju diplome odgovarajuće discipline, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o
državljanstvu.
4. U skladu sa članom 75 Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS, br. 88/2017) i Pravilnikom o

studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika (Glasnik Univerziteta 157/2010),
podaci o vrednovanju nastavnika i saradnika uzimaju se u obzir prilikom izbora u zvanje. Iako se na
Filološkom fakultetu vrednovanje realizuje elektronskim putem, uvidom u spise otkriveno je da je
kandidat Greta Goetz dostavila sedam listova rukom popunjenog obrasca 2b Pravilnika o
studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika (Glasnik Univerziteta
157/2010), bez ikakve zvanične oznake da se procene odnose na nju i bez ikakvog zvaničnog
datuma i delovodnog broja, bez ukupnog broja studenata, kao i bez broja studenata koji su
učestvovali u anketi (prilog 2 – fotografski snimak jednog lista obrasca 2b iz konkursne dokumentacije
Grete Goetz). U članu 7 pomenutog pravilnika nedvosmisleno stoji da obrazac 2b predstavlja
individualni statistički izveštaj, te sedam primeraka obrasca 2b predstavlja grubo kršenje
pravilnika i etičkog kodeksa od strane kandidata Grete Goetz. Stoga ne stoji tvrdnja komisije u
tački 2 sažetka da je pedagoški rad kandidata Grete Goetz pozitivno ocenjen, jer o tome ne postoje u
konkursnoj dokumentaciji nikakvi validni podaci, te komisija u svom izveštaju dovodi u zabludu
izborno veće ovom tvrdnjom.
5. Za kandidata Jelenu Rakić komisija u tački 2 sažetka navodi kao užu naučnu oblast za magisterijum i
doktorat „filološke nauke“. Prema članu 20 Statuta Filološkog fakulteta, na kome je kandidat Jelena
Rakić odbranila i magistarsku i doktorsku tezu, uža naučna oblast „filološke nauke“ na Filološkom
fakultetu BU ne postoji. Magistarska i doktorska teza kandidata Jelene Rakić rađene su pod
rukovodstvom zaposlenih na Katedri za anglistiku na materijalu engleskog jezika, te pripadaju užoj
naučnoj oblasti Anglistika.
6. Izveštaj komisije ne sadrži mišljenje o ispunjenosti drugih uslova za rad utvrđenih Zakonom za
svakog prijavljenog kandidata, kako je propisano članom 117 Statuta Filološkog fakulteta Univerziteta
u Beogradu.

III

KOMISIJA U IZVEŠTAJU IZNOSI NEISTINE U POGLEDU RADOVA I
DOKUMENTACIJE O RADOVIMA PRILOŽENIM NA KONKURS
KANDIDATA GRETE GOETZ, NEOSNOVANO JE FAVORIZUJUĆI

1. U izveštaju za kandidata Gretu Goetz u odeljku 3, naslovljenom „Radovi u vodećim časopisima od
nacionalnog značaja“ navodi se rad prihvaćen za objavljivanje u časopisu Philologia, Beograd.
Takođe, ovaj još neobjavljeni rad navodi se u sažetku u tački 7, koja glasi „Objavljen jedan rad iz
kategorije M20 ili tri rada iz kategorije M51 iz naučne oblasti za koju se bira“.
Prema kategorizaciji naučnih časopisa za 2016. godinu dostupnoj na internet stranici
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/10/FINAL-v-Kategorizacija-naucnih-casopisa-2016-sajt.pdf)
4

časopis Philologia, Beograd svrstan je u kategoriju M52, te mu odgovara klasifikacija RAD U
ČASOPISU NACIONALNOG ZNAČAJA, a ne VODEĆEG časopisa (up. Pravilnik o postupku, načinu
vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača – prilog 3, Sl.
glasnik RS, br. 24/2016). Štaviše, ovaj časopis nikada nije bio u kategoriji M51, koji se kvalifikuje
kao VODEĆI ČASOPIS NACIONALNOG ZNAČAJA, čime je komisija iznela lažne podatke u vezi sa
naučnim radovima kandidata Grete Goetz.
U skladu sa Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u
Beogradu, (Glasnik Univerziteta u Beogradu 192/2016) jasno se navodi se da su uslovi za sticanje
zvanja OBJAVLJENI radovi, dok Pravilnik ne poznaje kategoriju rada prihvaćenog za
objavljivanje. Dodatno, razgledanjem spisa utvrđeno je da kandidat Greta Goetz nije dostavila
potvrdu časopisa Philologia o prihvatanju rada, već odštampano neformalno elektronsko
obaveštenje datirano 13. 11. 2017, dan pre okončanja aktuelnog konkursa, potpisano sa „Mirjana“ (v.
prilog 3 – fotografski snimak neformalnog elektronskog obaveštenja od 13. 11. 2017). Pošto
elektronski potpis nije dat u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj
identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, (Sl. glasnik RS, br. 94/2017), ne
može se priznati identitet potpisnika, a samim tim ni priznati integritet iznetim podacima.

2. U izveštaju za kandidata Gretu Goetz komisija u odeljku 4, naslovljenom „Radovi u zbornicima sa
nacionalniih [sic!] naučnih skupova objavljeni u celini“, pod rednim brojem 1 navodi
Literary Lessons in Branislav Petronijević and Milutin Milanković“, Culture and/or Science,
zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije održane na Filološkom fakultetu Univerziteta
u Beogradu juna 2017. godine (prihvaćeno za objavljivanje, u štampi).
Pored već pomenute primedbe u prethodnoj tački, a koja se odnosi na nepostojanje parametra RAD
PRIHVAĆEN ZA OBJAVLJIVANJE, komisija iznosi lažne podatke. Naime, razgledanjem spisa
ustanovljeno je da kandidat Greta Goetz NIJE dostavila navedenu potvrdu; u dokumentaciji
priloženo je odštampano neformalno obaveštenje u elektronskom obliku datirano 12. 11. 2017,
dva dana pre okončanja aktuelnog konkursa, u kome stoji da će neimenovanom primaocu uskoro
biti prosleđeno uputstvo za slanje radova (v. prilog 4 – fotografski snimak neformalnog elektronskog
obaveštenja od 12. 11. 2017).
Ovakve okolnosti predstavljaju neakademsko ponašanje i ozbiljno dovode u pitanje profesionalnu
etiku i kandidata Grete Goetz i komisije koja je ovakav rad uvrstila u izveštaj.

3. U izveštaju za kandidata Gretu Goetz komisija u odeljku 4, naslovljenom „Radovi u zbornicima sa
nacionalniih [sic!] naučnih skupova objavljeni u celini“, pod rednim brojem 2 navodi
Profound Community: The Apposition of Anne Carson’s ‘The Life of Towns’ and Plato’s Protagoras,
Vesna Lopičić and Jelena Novaković (eds.), Canada in Short: Contemporary Canada in Short Fiction,
University of Belgrade and Serbian Association for Canadian Studies, 2017, str. 65-80.
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Interesantno je da je rad pod istim ovim naslovom, doduše sa štamparskom greškom, citiran u
izveštaju komisije za izbor Grete Goetz u zvanje višeg lektora od 25. 8. 2016, dostupnom na
http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/vece/20161102.old/3%20B%2012.pdf (v. prilog 5 –
izveštaj komisije za izbor Grete Goetz u zvanje višeg lektora od 25. 8. 2016, str. 2) kao objavljen u
drugoj publikaciji:
Goetz, G . (2016). "Profound Community: The Apposition of Anne Carson's 'The Life of Towns' and
Platos [sic!] Protagoras". Canadian Literature Proceedings.
Razgledanjem spisa utvrđeno je da kandidat Greta Goetz NIJE priložila potvrdu o učestvovanju na
ovoj konferenciji. Još interesantnije je što je konferencija Canada in Short: Contemporary Canada in
Short Fiction održana u organizaciji Srpske asocijacije za kanadske studije, koja je član
Centralnoevropske asocijacije za kanadske studije (Central European Association for Canadian
Studies), koja na svojoj internet stranici (http://www.cecanstud.cz/index.php/en/documents/countryreports) redovno objavljuje izveštaje aktivnosti svojih članica. Ova konferencija pominje se u
izveštaju za 2015, ali na spisku učesnika ne navodi se kandidat Greta Goetz
(v. http://www.cecanstud.cz/images/files/country_reports/january-june_2015/Serbia.doc)
Ovakve okolnosti predstavljaju neakademsko ponašanje i ozbiljno dovode u pitanje
profesionalnu etiku i kandidata Grete Goetz i komisije koja je ovakav rad uvrstila u izveštaj.
U vezi sa profesionalnom etikom kandidata Grete Goetz treba pomenuti i to što se spisak radova na
ovom konkursu razlikuje od spiskova radova u drugim izvorima na internet stranicama Filološkog
fakulteta, što je najočiglednije na njenoj službenoj stranici
(http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/anglistika/zaposleni/greta-goetz/), gde se navodi publikacija
The Views on Literature of Nikolaj Velimirović
navodno prihvaćena za objavljivanje od strane Univerzitetske biblioteke u Beogradu do 2014. Uvidom
u COBISS sistem, takva publikacija do današnjeg dana nije štampana, niti se njeno postojanje,
makar u rukopisu prihvaćenom za objavljivanje, pominje u ovom konkursnom materijalu.
Takođe, u izveštaju komisije za izbor Grete Goetz u zvanje višeg lektora od 25. 8. 2016 dostupnom na
http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/vece/20161102.old/3%20B%2012.pdf (v. prilog 5 –
izveštaj komisije za izbor Grete Goetz u zvanje višeg lektora od 25. 8. 2016, str. 2) navodi se
Gec, G. (u štampi).,, Metafore nas podučavaju životu: razumevanje Velimirovićevih dela".
Ni takva publikacija do danas nije štampana ni u jednom obliku, niti se pominje u aktuelnom
izveštaju makar kao predata u štampu.
4. Iz svega navedenog vidi se da kandidat Greta Goetz ima ukupno dva štampana rada u kategoriji
M33, od čega je jedan izgleda štampan dva puta, jer se bibliografski podaci o njemu razlikuju u
različitim aktima Filološkog fakulteta, a neutemeljeni navodi komisije o radovima prihvaćenim za
objavljivanje ne mogu se uzeti u obzir, naročito u svetlu činjenice da je kandidat Greta Goetz i
ranije navodila radove za koje je tvrdila da su u štampi, a koji nikada potom nisu objavljeni.
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5. Kandidat Greta Goetz navodi učestvovanje na nekoliko konferencija i naučnih skupova, a da
nije dostavila nijednu potvrdu o učešću na istim. U nekim prethodnim izbornim postupcima
Filološki fakultet zauzeo je stav da se ove potvrde moraju predati radi regularnosti konkursa.
Postavlja se pitanje motiva komisije da od tog stava odstupi, pogotovu u svetlu problematičnosti rada
navedenog u tački 3 ovog odeljka. Takođe, pošto komisija nekoliko puta u izveštaju ističe radno
angažovanje kandidata Grete Goetz na Filološkom fakultetu, vredi pomenuti i da se Uredbom o
normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz
budžeta („Službeni glasnik RS”, br. 15/02, 100/04, 26/05 i 38/07) u članu 6 poslovi
naučnoistraživačkog rada nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom na fakultetu u okviru 40časovnog radnog vremena uređuju sa po dvadeset časova sedmično. Dva objavljena rada kandidata
Grete Goetz za 16 godina rada na Filološkom fakultetu nikako ne svedoče o, kako to komisija
navodi, „posvećenosti profesiji i stalnom nastojanju da se stručno i profesionalno usavršava“.

IV KOMISIJA U IZVEŠTAJU NAVODI NEISTINE U POGLEDU RADOVA I
DOKUMENTACIJE O RADOVIMA PRILOŽENIM NA KONKURS
KANDIDATA JELENE RAKIĆ, ČINEĆI JOJ ŠTETU
1. U biografskim podacima komisija za kandidata Jelenu Rakić navodi neistinu da je priložila
bibliografiju objavljenih radova, iako je ona prema uslovima konkursa priložila i bibliografiju i
radove, kako je i zahtevano.
2. Za kandidata Jelenu Rakić komisija u odeljku 1, naslovljenom „Radovi objavljeni u časopisima“
ispravno navodi sve njene objavljene radove. Međutim, očigledan je neravnopravan tretman u odnosu
na kandidata Gretu Goetz: dok je komisija sasvim neosnovano neobjavljeni rad Grete Goetz
kvalifikovala kao Rad u vodećem časopisu od nacionalnog značaja, komisija ignoriše činjenicu da
svih pet objavljenih radova kandidata Jelene Rakić zaista spadaju u M51 kategoriju vodećih
časopisa (up. http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/10/FINAL-v-Kategorizacija-naucnihcasopisa-2016-sajt.pdf) i to ne stavlja u naziv odeljka. Time se čitalac izveštaja direktno dovodi u
zabludu i čini namerna šteta kandidatu Jeleni Rakić. Još drastičniji primer diskriminacije kandidata
Jelene Rakić vidi se u sažetku, gde komisija u tački 7 „Objavljen jedan rad iz kategorije M20 ili tri
rada iz kategorije M51 iz naučne oblasti za koju se bira“ navodi da kandidat Jelena Rakić ima samo
tri objavljena rada kategorije M51 umesto pet. Simptomatično je da su oba rada koja je komisija
odbila da boduje objavljena u časopisu Filolog iz Banje Luke, iako je na internet stranici Ministarstva
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kategorizacija ovog časopisa jasno navedena
(http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/10/FINAL-v-Kategorizacija-naucnih-casopisa2016-sajt.pdf). Uredništvo Filologa odmah je o tome obavešteno i dostavilo je potvrdu o kategorizaciji
časopisa (v. prilog 6 – potvrdu o kategorizaciji časopisa Filolog), i izjavilo nameru da reaguje na
diskreditaciju časopisa koju ovakvo ponašanje komisije predstavlja ukoliko komisija ne izmeni
sadržaj izveštaja i sažetka.
3. Za kandidata Jelenu Rakić komisija u izveštaju ne navodi odeljak „Akademski radovi“ kao što to
čini za kandidata Gretu Goetz, dovodeći čitaoce u zabludu o broju i vrsti radova čiji su autori kandidati.
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Pošto za razliku od kandidata Grete Goetz, čija uža struka nije Anglistika, kandidat Jelena Rakić ima
završene i osnovne i magistarske studije iz oblasti Anglistike, kao i odbranjen magistarski rad
pod mentorstvom prof. dr Katarine Rasulić i odbranjenu doktorsku disertaciju pod
rukovodstvom prof. dr Biljane Đorić Francuski, obe zaposlene na Katedri za anglistiku, stiče se
utisak da komisija izostavljanjem ovih podataka teži da neosnovano umanji naučna postignuća
kandidata Jelene Rakić. Akademski radovi kandidata Jelene Rakić, kao što i stoji u dostavljenoj
biografiji, su
Prototipska struktura prelaznih glagola u engleskom jeziku (2007) – Magistarski rad (234 str.)
Naučna oblast: Društveno-humanističke nauke, filološke nauke
Uža naučna oblast: Anglistika, kognitivna lingvistika, sintaksa
Kulturološki aspekti konceptualizacije prototipičnih emocija u engleskom jeziku (2015) –
Doktorska disertacija (568 str.)
Naučna oblast: Društveno-humanističke nauke, filološke nauke
Uža naučna oblast: Anglistika, kognitivna lingvistika, studije kulture
Metapodaci o disertaciji: http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2192
5. Za kandidata Jelenu Rakić komisija u odeljku 2 izveštaja, naslovljenom „Rad objavljen u tematskom

zborniku“, nakon ispravno citiranog pripadajućeg rada u nastavku navodi sledeće: „Uz bibliografiju,
kandidatkinja je navela podatke o učešću na međunarodnom naučnom skupu „Culture in the
Mirror of Language and Literature“, održanom maja 2014. godine na Fakultetu za strane jezike
Univerziteta Alfa, gde je saopštila rad naslovljen „The Interplay of Embodiment and Culture in the
Mirror of Language and Literature“, čiji je apstrakt štampan u zborniku apstrakta ove konferencije.“
Za kandidata Gretu Goetz komisija je saopštenja na naučnim skupovima svrstala u posebnu
kategoriju. Nečinjenjem istog načinjena je diskriminacija nad kandidatom Jelenom Rakić, jer se
čitanjem podnaslova izveštaja stiče utisak da kandidat Jelena Rakić saopštenja na naučnim
skupovima nema, što nije istina. Još ozbiljnije ogrešenje o činjenice ogleda se u tome što komisija
lažno navodi da je kandidat Jelena Rakić tek navela da je na datom naučnom skupu učestvovala,
iako je priložila fotokopiju potvrde o učestvovanju na skupu, kao i sam izvod koji je odštampan
u zborniku apstrakta.

V NEOBJEKTIVNOST U NAVOĐENJU OSTALIH PODATAKA O KANDIDATU
GRETI GOETZ U ODNOSU NA NAVOĐENJE PODATAKA O KANDIDATU
JELENI RAKIĆ
U svom izveštaju, komisija navodi i podatke o svim kandidatima koji nemaju direktno veze sa uslovima
konkursa, a sa ciljem da predstave i njihova interesovanja i aktivnosti nevezane isključivo za uslove konkursa.
Međutim, komisija to čini na način kojim jasno favorizuje jednog kandidata, Gretu Goetz, dok brojne podatke
iz biografije kandidata Jelena Rakić uopšte ne navodi, iako su joj bili dostavljeni, sve sa ciljem da se pokaže
da je kandidat Greta Goetz kvalitetniji kandidat za oglašeno radno mesto.
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1. U biografskim podacima komisija za kandidata Jelenu Rakić navodi neistinu da je upisala doktorske
studije 2010. godine. Iz priloženih dokumenata jasno se vidi da je kandidat Jelena Rakić 2010.
prijavila temu doktorske disertacije „po starom“, a ne upisala doktorske studije, jer je po tada
važećim propisima kao magistar filoloških nauka koji je osnovne studije završio sa prosekom
preko 9,00 imala na to pravo.
2. Komisija navodi da je kandidat Greta Goetz diplomirala „sa izuzetnim uspuehom [sic!]“, iako
nije priložila nijedan nostrifikovan dokument. Komisija, pak, ne spominje da je kandidat Jelena
Rakić diplomirala na grupi za Engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu sa
prosečnom ocenom 9,05, iako joj je uredno dostavljena overena fotokopija Uverenja o stečenom
visokom obrazovanju i stručnom nazivu Profesor engleskog jezika i književnosti na Filološkom
fakultetu Univerziteta u Beogradu. Takođe, komisija ne navodi ni da je kandidat Jelena Rakić
stekla akademski naziv magistra filoloških nauka na smeru Nauka o jeziku, gde je položila sve
ispite sa prosečnom ocenom 9,80, iako joj je uredno dostavljena overena fotokopija Uverenja o
stečenom akademskom nazivu Magistra filoloških nauka na Filološkom fakultetu Univerziteta u
Beogradu, u kome se nalazi i prosečna ocena. Ovakav tretman kandidata Jelene Rakić jasno
pokazuje pristrasnost komisije.
3. Na nekoliko mesta u izveštaju pominje se da kandidat Greta Goetz piše poeziju, dok komisija uopšte
ne pominje muzičko obrazovanje, međunarodne certifikate za ruski i poljski jezik i međunarodni
certifikat iz oblasti informacionih tehnologija kandidata Jelene Rakić.
4. Za kandidata Gretu Goetz navode se čak i povremeni poslovi kojima se bavila tokom studija. Za
kandidata Jelenu Rakić, osim što ne navodi brojne povremene poslove mojima se bavi, komisija ne
navodi ni da je u periodu od 2014. do 2017. u saradnji sa Filološkim fakultetom Univerziteta u
Beogradu, Katedrom za anglistiku, bila nastavnik-mentor i ispitivač na praktičnom delu ispita
iz metodike nastave za studente četvrte godine Anglistike, iako je to u njenoj biografiji navedeno.
5. Komisija u izveštaju bez ikakvih dokaza navodi da je kandidat Greta Goetz član „uređivačkog odbora
časopisa za jezik, književnost i kulturu BELLS (Belgrade English Language and Literary Studies) koji
izdaje Katedra za anglistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu“. Proverom na internet
stranici časopisa dostupnoj na http://www.belgrade.bells.fil.bg.ac.rs/ otkriveno je da je kandidat Greta
Goetz u periodima 2010–2012. i 2014–2015. bila angažovana kao lektor, a ne član uređivačkog
odbora. Uvidom u najnoviji broj časopisa za 2016. godinu, koji nije dostupan elektronski, utvrđeno
je da kandidat Greta Goetz uopšte nije bila angažovana u pripremi istog (v. prilog 7 – fotografski
snimak impresuma broja VIII časopisa BELLS za 2016. godinu).
6. Za kandidata Gretu Goetz ističe se da se bavi lektorisanjem i prevođenjem, dok se za kandidata Jelenu
Rakić u izveštaju ne navodi da se takođe bavi prevođenjem na engleski i lektorisanjem naučnih radova
na engleskom, objavljenih u najuglednijim svetskim časopisima iz oblasti medicine, kao i prevođenjem
i lektorisanjem objavljivanih radova iz oblasti muzikologije, a na engleski je prevela i jedan
dokumentarni film prikazan na FEST-u. U podnetoj biografiji kandidata Jelene Rakić stoji da je
bibliografiju prevoda i same prevode moguće dobiti na zahtev.
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7. U delu izveštaja koji se odnosi na ocenu pristupnog predavanja, komisija svojim formulacijama dovodi
izborno veće u zabludu favorizujući kandidata Gretu Goetz. Naime, pristupno predavanje za sve
kandidate održano je 22. 12. 2017. godine bez prisustva studenata. Međutim, u izveštaju komisija
navodi da je prezentacija kandidata Grete Goetz „bila i veoma podsticajna za razmišljanje i dalji rad
studenata na bavljenju datom temom“, dok se pristupno predavanje kandidata Jelene Rakić karakteriše
kao „manje podsticajno“. Postavlja se pitanje kako komisija može da tvrdi da je nešto bilo
podsticajno ili ne studentima koji nisu prisustvovali pristupnom predavanju. Pritom, apsolutno
je poražavajuće da komisija jedne školske ustanove u izveštaju koristi pridev „školski“ sa
negativnom konotacijom, kako to čini komisija u ocenama pristupnog predavanja druga dva
kandidata. Dalje, sem subjektivno i pristrasno napisanog obrazloženja komisija ne nudi uporedni
pregled pristupnih predavanja, kao ni elemente ocene.
Sve u svemu, iz izveštaja koji je komisija predala sledi da kandidat Greta Goetz ima brojna interesovanja,
kvalitete i veštine koje kandidat Jelena Rakić uopšte ne poseduje, što na osnovu konkursne dokumentacije
nije tačno, već je komisija svesno odlučila da podatke o kandidatu Jeleni Rakić u izveštaju ne navede
i time neosnovano favorizovala kandidata Gretu Goetz u odnosu na kandidata Jelenu Rakić.
Na osnovu svega navedenog, predlažem izbornom veću Filološkog fakulteta da ovakav izveštaj komisije
ne prihvati, jer komisija predlaže za izbor kandidata koji ne ispunjava uslove konkursa, koji je predao
nepotpunu i nevalidnu dokumentaciju na konkurs i koga je komisija u izveštaju neosnovano i pristrasno
favorizovala u odnosu na kandidate koji uslove konkursa ispunjavaju, te da predloženog kandidata
Gretu Goetz eliminiše, a odabere jednog od preostala dva kandidata.

Prilozi:
Prilog 1 – Snimak ekrana dnevnog reda za sednicu od 16. 10. 2017.
Prilog 2 – Fotografski snimak jednog lista obrasca 2b iz konkursne dokumentacije Grete Goetz
Prilog 3 – Fotografski snimak neformalnog elektronskog obaveštenja od 13. 11. 2017.
Prilog 4 – Fotografski snimak neformalnog elektronskog obaveštenja od 12. 11. 2017.
Prilog 5 – Izveštaj komisije za izbor Grete Goetz u zvanje višeg lektora od 25. 8. 2016.
Prilog 6 – Potvrda o kategorizaciji časopisa Filolog
Prilog 7 – Fotografski snimak impresuma broja VIII časopisa BELLS za 2016. godinu

U Beogradu, 12. 02. 2018.

Dr Jelena Rakić
Profesor engleskog jezika i književnosti
Državljanin Republike Srbije
(Kontakt podaci dostupni su u konkursnoj dokumentaciji)
Ovaj prigovor sačinjen je na 10 (deset) strana teksta i 11 (jedanaest) strana priloga u 5 (pet) istovetnih primeraka, od
kojih su 4 (četiri) primerka predata u arhivu Filološkog fakulteta BU, a 1 (jedan) primerak zadržava podnosilac.
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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ

На основу Одлуке Изборног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду
бр.1780/1 од 4.07.2016. године, а у складу са чланом 70 Закона о високом образовању
Републике Србије и чланом 116 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду,
изабрани смо за чланове комисије за припрему извештаја о кандидатима који су се јавили
на конкурс за избор вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени
енглески језик који је објављен у листу ,,Послови" бр. 682 од 13.07.2016. године. Част нам
је да деканици и члановима Изборног већа поднесемо следећи

ИЗВЕШТАЈ

Комисија за избор у звање примила је материјал пријављених кандидата. На
конкурс су се јавила следећа три кандидата: др Грета Гец, Драгана Дицков и Петар
Цветковић.
Др Грета Гец рођена је 1975. у САД. Одрасла је у Хонг Конгу, а школована је у
Швајцарској, Француској, САД и Србији. 1994. године стекла је диплому из области
културе лингвистике са Универзитета Сорбона у Паризу, Француска. Године 2001.
дипломирала је из области антропологије и писања на Универзитету Колумбија у
Њујорку, САД. 2009. године је на Филолошком факултету Универзитета у Београду
одбранила магистарску тезу под називом Погледи Николаја Велимировића на
књижевност, а 2016. је успешно одбранила докторску дисертацију Интеркултурално
читање аутобиографије Михајла Пупина: наука, нарација, нација. За своје песничко
стваралаштво добитник је три песничке награде у САД: награде за поезију Америчке
академије песника (1996), ,,Џорџ И. Вудбери" награда за поезију (1995. и 2000).
До 2001. године радила је више повремених послова: у деску за вести једног од
најпрестижнијих светских магазина Тајма (1995-1996), као помоћник уредника у водећем
листу на енглеском језику у Хонг Конгу (1997-1998), као секретар одсека за антропологију
и одсека за наставна питања Универзитета Колумбија (198-2000). Од 2001. године
запослена је на радном месту лектора за савремени енглески језик на Катедри за енглески
језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду. Од тада до данас
предавала је следеће предмете: писање есеја у оквиру предмета савремени енглески језик
студентима друге године, академско писање и академско усмено изражавање студентима
четврте године. Од доласка у Србију поред педагошког рада изузетно је активна и у
преводилачком раду. У приложеној библиографији навела је избор од десет
библиографских јединица које је превела у периоду 2001-2015. као и значајан број

библиографских јединица које представљају радове на енглеском језику које је др Гец
лекторисала. У приложеној библиографији др Гец наводи објављена три књижевна дела и
три научна рада.
Књижевни радови:
Goetz, G. (2004). "From Construction Papers". Free radicals. Honolulu, Oakland, New
York: Subpress.
Goetz, G. (2009). Dendrochronology. New York: Ugly Duckling Press.
Goetz, G. (2016). "Moving through a medium". " A lesson in space". "Dialectics".
Ladowich Magazine Issue 7. Apple Store.
Научни радови:
Goetz, G . (2016). "Profound Community: The Apposition of Anne Carson's 'The Life of
Towns' and Platos Protagoras". Canadian Literature Proceedings.
Goetz, G . (2008)."Kristeva and Velimirovic: Voicing the Divide between Them and Us" .
ELLSAC Proceedings, vol.2. Filološki fakultet. Beograd. 395-405.
Гец, Г. (у штампи).,, Метафоре нас подучавају животу: разумевање
Велимировићевих дела".

Драгана Дицков рођена је 1978. године. Основне студије енглеског језика и
књижевности је завршила на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду 2001.
године са просечном оценом 8,62. Поред дипломе професора енглеског језика и
књижевности стечене на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду носилац је
и сертификата CELTA који је стекла 2007. године. Од септембра 2001. године до јуна
2007. радила је као професор енглеског језика у Средњој економској школи у Бечеју.
Кандидаткиња Дицков има значајног радног искуства у настави. Од априла до новембра
2008. радила је на пословима лекторисања уџбеника за енглески језик у Maya Net Yayincilik, Egitim ve Bilgi Sistemleri Ltd. Sti у Истанбулу, Турска. Од новебра 2008. до
августа 2012. радила је ако професор (пословног) енглеског језика у компанији IMC
Kurumsal Egitim / IMC Corporate Training Solutions у Истанбулу, Турска. У Dragoman
Academy у Истанбулу радила је као наставник енглеског језика где је држала опште
курсеве енглеског као и курсеве пословног енглеског језика у периоду март 2009- август
2012. Од Септембра 2012. до јануара 2014. радила је као наставник енглеског језика на
Техничком Универзитету у Бурси, Турска. Од јануара 2014. до септембра 2014. године
радила је као професор енглеског језика (у статусу марењег говорника) у школи Just
English у Бурси, Турска. У истом граду, у периоду март 2015-мај 2016. била је ангажована
као професор енглеског језика (у статусу марењег говорника) у школи Wall Street
Language Institute где је радила са одраслим полазницима и универзитетским студентима.
Учестовала је на три стручна симпозијума 2005. и 2007. године. Нема података о научним

радовима, а кандидаткиња је доставила преводе два текста за часопис Златна греда
Друштва књижевника Војводине из 2002. године.
Петар Цветковић је рођен 1982. године у Сремској Митровици где је завршио
гимназију. На Катедри за енглески језик и књижевност Филолошког факултета
Универзитета у Београду дипломирао је 2008. године са просечном оценом 7,96. У марту
2011. стекао је звање мастер професор енглеског језика и књижевности на Филолошком
факултету Универзитета у Београду. Године 2012. уписао је докторске студије на
Филолошком факултету Универзитета у Београду.Учестовао је на десет стручних
симпозијума и саветовања у организацији The English Book, Oxford University Press, ELTA
и БИГЗ. Са излагањима је учестовао на Скуповима младих филолога у Крагујевцу 2014. и
2015. године. РАдно искуство на пословима професора енглеског језика кандидата
Цветковића је следеће: средња школа "Никола Тесла", Сремска Митровица (април 2008јул 2009.), основна школа " Слободан Бајић Баја" Сремска Митровица (од априла 2010,
рад са 10% радног времена), основна школа "Бошко Палковљевић Пинки" Сремска
Митровица, (0д 2014. са 80% радног времена). У пријави кандидата Цветковића постоје
подаци о једном објављеном раду:
Цветковић, П. (2016). Концептуализација вертикалне димензије у српском језику
помоћу глагола (по)дићи се, спустити се, попети се и пасти". Зборник радова са седмог
научног скупа младих филолога Србије, одржаног 28.03.2015. на Филолошко-уметничком
факултету у Крагујевцу. Крагујевац: ФИЛУМ. 115-123.

Комисија је прегледала конкурсни материјал и констатовала да сви кандидати
испуњавају услове конкурса. Узимајући у обзир релевантне квалификације, радно
искуство и стручна и научна интересовања Комисија се сагласила да за вишег лектора за
научну област Англистика предмет Савремени енглески језик предложи др Грету Гец.
Комисија сматра да је др Гец у предности у односу на остале кандидате јер поред
вишегодишњег искуства на радним пословима и задацима на радном месту лектора на
Катедри за енглески језик и књижевност Филолошког факултета Универзитта у Београду
и њене несумњиве компетентности она је активно ангажована у стручном и научном
погледу објављујући научне радове из области науке о књижевности, стручне преводе али
и оригиналну поезију на енглеском језику. У протеклих петнаест година др Гец је у раду
демонстрирала стручност, посвећеност и професионалност и показала личне квалитете и
особине које високо цене и чланови Катедре за енглески језик и студенти. Др Грета Гец се
у протеклим годинама показала као незаменљив члан колектива.

ЗАКЉУЧАК
На основу свега изложеног Комисија предлаже Изборном већу Филолошког
факултета Универзитета у Београду да за вишег лектора за ужу научну област
Англистика предмет Савремени енглески језик изабере др Грету Гец.

У Београду 25.08.2016.
КОМИСИЈА
_____________________________________
Проф. др Радојка Вукчевић, редовни професор
Филолошки факултет Универзитета у Београду

________________________________________
Проф. др Јелена Вујић, ванредни професор
Филолошки факултет Универзитета у Београду

________________________________________
др Светлана Стојић, доцент
Филзофски факултет Универзитета у Београду
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