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Предмет:

Одговор на писмо проф. др Александра Молнара поводом његовог
обраћања Одбору за статутарна питања и Сенату Универзитета у Београду

Професор Александар Молнар, редовни професор на Одељењу за социологију
Филозофског факултета Универзитета у Београду и члан Одбора за статутарна питања
Универзитета, је 24.12 2018. године упутио допис Одбору за статутарна питања и Сенату
универзитета у Београду. Повод је био предстојећа расправа о Статуту Филозофског
факултета на Одбору за статутарна питања Универзитета у Београду који би требало да
дâ мишљење о њему, а Сенат да донесе одлуку о његовој усаглашености са Статутом
Универзитета у Београду.
Исти допис, уз пропратни текст, проф. др Молнар је упутио 11 03 2019 Мирјани
Драгосављевић (бившем) руководиоцу Јединице за интерну ревизију МПНТР, шаљући
истовремено и копију писма (cc) декану Филозофског факултета. У пропратном тексту
проф. др Молнар се позива на њихов телефонски разговор од 04.децембра 2018. године,
којом приликом су разговарали о доношењу Статута Филозофског факултета, и истиче да
је 19. 03. 2019 године добио мејл од Славице Капетановић (Генерални секретар
Универзитета) у коме га она уверава да ће Статут Филозофског факултета бити уврштен
у дневни ред мартовске седнице Одбора за статутарна питања. Пошто се то није десило
проф. др Молнар каже „на данашњој седници (Одбора за статутарна питања) сам чуо да
ће Статут Филозофског факултета доћи ‘на ред на некој од наредних седница’.
У фебруару 2019 године сам дао налог секретарици декана да позове проф. др Молнара и
пита га да ли, као члан Одбор за статутарна питања, има сазнање о томе шта се дешава са
статутом Филозофског факултета, да ли је Статут био надневном реду Одбора и ако није
да ли има информацију о томе када ће бити. Проф. др Молнар је одговорио да нема
никаквих сазнања о томе.
Проф. др Молнар је у поменутом писму, као и у три претходна писма (Проф. др Данијелу
Синанију, Вршиоцу дужности декана и Председника Наставно-научног већа
Универзитета у Београду – Филозоског факултета од 3. маја 2018. године, Председнику
Наставно-научног већа проф. др Миомиру Деспотовићу, и председнику Статутарне
комисије проф. др Владимиру Рибићу од 23. октобра 2018. и отвореном писму проф. др
Миомиру Деспотовићу, Председнику Наставно-научног већа Универзитета у Београду –
Филозофског факултета од 21. новембра 2018. године) изнео своје виђење стања на
Филозофском факултету и проблема у доношењу Статута Филозофског факултета, који
су започели са доношењем закона о високом образовању 2005. а кулминирали су у
периоду између 2008. и 2018.
У писму упућеном Одбору за статутарна питања и Сенату, проф. др Молнар тврди да је
Статут „донет експресно, уз озбиљна кршења процедуре“ и да постоји неусклађеност
појединих статутарних одредби са актим Универзитета, те да „Статут Филозофског

факултета донет 23. новембра 2018. представља само нови слој „козметике“ на стара и
анахрона решења“.
Не улазећи у тачност оцена и закључака које проф. др Молнар изводи из властитог описа
ситуације на Фиилозофском факултету поводом доношења Статута или његових измена и
допуна желим да истакнем да сам у свом поступању у покретању процедуре доношења
Статута имао сам у виду, пре свега, следеће:
 дуготрајне и безуспешне покушаје да се Статут Факултета донесе односно
усклади са Законом и релевантним актима Универзитета; то ме је уверило да није
могуће у разумном року постићи консезус између 10 организационих јединица и
донети Статут који би подразумевао дубље и коренитије промене у организацији и
функционисању Филозофског факултета;
 Извештај о интерној ревизији Министарства просвете, науке и технолошког
развоја од 6. априла 2016. у коме се између осталог, каже да је Статут Факултета
застарео и да садржи норме које су у колизији због чега његова примена доводи до
недоумица и тражи тумачења органа који га је донео што је произвело штетне
последице у функционисању Факултета, због чега је и препоручено да је потребно
„одмах по доношењу новог Закона о високом образовању, започети поступак
доношења Статута Факултета“;
 Статут Универзитета у Београду који је донет 28. фебруара 2018. који у члану 187
обавезује Факултете да своје опште правне акте усагласе са Законом и Статутом у
року од три месеца;
 да је од доношења Извештаја о интерној ревизији МПНТР и препоруке о
доношењу новог статута прошло две и по године, а од доношења Статута
Универзитета више од 9 месеци;
Предлози о промени Статута које су упутила поједина одељења нису игнорисани;
 све предлоге одељења који си икада упућени Статутарној комисији предао сам, на
конститутивној седници Савета, новом председнику Савета и председнику
Статутарне комисије проф. др Драгану Попадићу (23.11.2018) уз молбу да рад на
новом Статуту третира као приоритет. Том приликом сам сугерисао да би било
корисно да се развију две процедуре за измене и допуне, односно доношење
Статута Факултета: 1. процедура која се односи на усклађивање статута са вишим
правним актима а која не подразумева дуготрајну и компликовану јавну расправу
и 2. процедура која се односе на измене Статута које су по свом карактеру такве да
захтевају јавну расправу и (компликовано) усаглашавање ставова између 10
организационих јединица;
Декан нема могућност да не дозволи конституисање новог сазива Статутарне
комисије:
 На основу Статута Факултета ННВ Филозофског факултета је на својој XX
редовној седници од 27.09.2018. године, донело одлуку о образовању Статутарне
комисије у коју је изабрано 10 чланова за мандатни период од 01.10.2018. до 30.09
2021. године. У току октобра и ненаставне организационе јединице Факултета су

изабрале своје представнике у Статутарну комисију. Конститутивна седница
комисије је одржана 16.01. 2019 са следећим дневним редом: 1. Избор заменика и
председника Статутарне комисије, 2. Договор о раду на изменама и допунама
Статута Филозофског факултета и 3. Разно.
 став да је декан „и после 1 октобра користио услуге. ‘кооперативног‘ старог
сазива“; је нејасан. По истеку мандата „стара“ статутарна комисија се никада више
није састала, па према томе нисам имао могућности да са њом комуницирам;
Тачно је да је седница ННВ сазвана 19.11.2019. на којој је на дневном реду било
усвајање Статута, али није тачно да скраћивање рока за заказивање ванредне
седнице није образложено могућношћу настанка штетних последица за Факултет;
 на седници ННВ од 15.11. 2018. године сасвим јасно сам најавио ванредну
седницу ННВ за 19.11.2019. и упозорио Веће на штетне последице које могу
настати ако не усвојимо нови Статут, као и на штетне последице које Факултет
већ трпи;
Није тачно да је обавештење о постављању Нацрта Статута на сајт Факултета
послато у среду, 21. новембра, само један дан уочи седнице Наставно-научног већа (и
два дана уочи седнице Савета, који је усвојио Предлог Статута) и да чланови Већа
нису имали довољно времена да се упознају са предложеним променама.
 Нацтр Статутаје био на сајту 20.новембра у материјалима за Веће, а одељењима је
тај исти нацрт упућена 21.10. 2018, дакле, месец дана пре одржавања седнице Већа
на којој се Статут усваја;
Дакле, процедура доношења новог Статута, коју прописује важећи Статут и друга
правна акта Факултета и Универзитета је у потпуности поштована.
Све друге примедбе и мишљења проф. др Александра Молнара према којима имам
дубоке резерве и са којима се не слажем а која не спадају у домен одлучивања Одбора за
статутарна питања и Сената Универзитета у Београду нећу коментарисати.
Обавештавам Одбор за статутарна питања и Сенат Универзитета у Београду да је нови
Статут Универзитета у Београду – Филозофског факултета донет на регуларан начин. На
I ванредној седници Наставно-научног већа Филозофског факултета у Београду која је
одржана 22.11.2018. године, под тачком дневног реда Утврђивање Предлога Статута
Универзитета у Београду – Филозофског факултета, на основу расправе, формулисани
су следећи предлози за одлучивање:
1. да се размотри сачињени Предлог Статута у коме су извршена неопходна
усклађивања са вишим правним актима, који је упутила Статутарна комисија
Филозофског факултета;
2. да се сачини (нови) предлог Статута који би укључивао усаглашавање са
вишим правним актима и све предлоге који су стигли са одељења, које је
упутило Одељење за социологију и
3. да се Предлог Статута пошаље новој Статутарној комисији на разматрање, који
је упутио проф. др Душан Михаиловић управник Одељења за архелогију.

За предлог да се прихвати понуђени текст Предлога Статута који садржи неопходна
усклађивања са вишим правним актима, гласало је 107 чланова Већа.
За предлог Одељења за социологију да се сачини предлог Статута који би укључивао
усаглашавање са вишим правним актима и све предлоге који су стигли са одељења
гласало је 26 чланова Већа.
За предлог проф. др Душана Михаиловића да се текст Предлога Статута пошаље новој
Статутарној комисији на разматрање гласало је 10 чланова Већа.
На основу тога Председник Већа је констатовао да је Веће донело Одлуку којом је
утврдило Предлог Статута Универзитета у Београду – Филозофског факултета.
На седници Савета факултета, одржаној дана 23.11. 2018, донет је Статут, заведен под
бројем 1/26-2.
Дана 27.11.2018. године донети Статут је упућен Сенату универзитета у Београд ради
давања сагласности.
Правна служба Универзитета је 04.03.2019. упознала секретара Факултета са својим
предлозима усаглашавања појединих одредби Статута Филозофског факултета са
законом и Статутом Универзитета. Правна служба Факултета тренутно ради на
прилагођавању појединих одредби према предложеним сугестијама.
С поштовањем,

У Београду, 15. марта 2019.

ДЕКАН
Проф. др Миомир Деспотовић

