
Ректорски колегијум Универзитета: Група која себе декларише као „студенти из покрета 1 од 5 милиона“ грубо је злоупотребила отвореност Ректората; Нећемо дозволити спречавање нормалног рада и у случају потребе предузећемо све одговарајуће правне мере
субота, 14 септембар 2019 23:55

Током прославе Дана Универзитета у Београду, 13. септембра у зграду Ректората је,
поред званица, ушао већи број лица која нису била позвана на прославу, саопштио је
Ректорски колегијум Универзитета.

  

  

Након Свечане академије једна група лица која је себе декларисала као студенти из
Покрета "1 од 5 милиона", ушла је са транспарентима на коктел у двориште Ректората. У
међувремену се оформила и друга група и повремено је долазило до међусобних
вербалних сукоба и наговештаја физичког обрачуна, наводи се даље у саопштењу
Колегијума.

  

Студентски парламент Универзитета у Београду, као једини легитимни представник
студената, покушао је да посредује између две сучељене стране и позвао их да не врше
притисак на рад тела Универзитета, саопштавају из Колегијума.
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Како је даље наведено, у касним поподневним часовима друга група је напустила зграду
Ректората, док је прва група остала у згради и прихватила је правила кућног реда да се
зграда закључава од петка после подне до понедељка ујутро, али им није било
онемогућено да, по потреби, изађу и врате се у зграду.

  

У згради су остала два радника стално ангажована на пословима обезбеђења
Ректората и петнаестак лица из Покрета "1 од 5 милиона". Током данашњег дана дошло
је до кршења договора и постављања нових услова боравка у згради од стране лица која
бораве у њој, кажу из Колегијума.

  

  

"Безбедоносне камере у Ректорату су покрили, чиме је онемогућена редовна контрола
безбедности Здања, поставили су препреке на све улазе у Ректорат и захтевали да им
се предају кључеви зграде", речено је у саопштењу.
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Како је даље наведено Ректорски колегијум не одобрава неовлашћени боравак било
којих лица ван радног времена, као и најаву онемогућавања редовних активности у
Ректорату.

  

"Мишљења смо да овакав начин изражавања ставова није примерен академској
заједници и да је грубо злоупотребљена отвореност Ректората. Ректорски
колегијум неће дозволити спречавање нормалног рада Ректората и у случају
потребе ће предузети све одговарајуће правне мере", поручују из Колегијума.

  

(Фонет)

  

Видети још:  Студенти "1 од 5 милиона": Преузели смо потпуну контролу над
целом зградом Ректората, позивамо колеге и професоре да нам се придруже
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