
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ОТВОРЕНО ОБРАЋАЊЕ ПОТПИСНИЦИМА ПОДРШКЕ МИРИ РАДОЈЕВИЋ, НАСТАВНИЦИМА И 
САРАДНИЦИМА 

— Института за новију историју Србије; 
— Института за савремену историју; 
— Историјског института Универзитета Црне Горе; 
— Института за политичке студије; 
— Балканолошког института САНУ; 
— Института за европске студије; 
— Института за српску културу; 
— Филозофског факултета у Новом Саду; 
— Природно-математичког факултета у Новом Саду; 
— Пољопривредног факултета у Новом Саду; 
— Филозофског факултета у Косовској Митровици; 
— Филозофског факултета у Бања Луци; 
— Филозофског факултета у Источном Сарајеву; 
— Филозофског факултета у Нишу; 
— Факултета за правне и пословне студије; 
— Педагошког факултета у Сомбору; 
— Матице српске; 
— Архива Југославије; 
— Војне академије; 
— Црногорске академије наука и умјетности и 
— осталим потписницима. 

 
Поводом ваше подршке (ма шта то значило) проф. др Мири Радојевић желим да скренем вашу пажњу 
на следеће: 

- проф. др Мира Радојевић је правовремено поднела сву потребну документацију за избор у више 
звање; 

- комисија за припрему извештаја о кандидатима за избор у звање наставника је правовремено 
написала позитиван извештај и извештај је стављен на увид јавности; 

- упућивање примедби на извештај комисије за избор кандидата је легитимно право регулисано 
чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду и чланом 143 Статута Филозофског факултета. 
Коришћење тог права је део регуларне процедуре и не може се тумачити као ометање избора и 
дискредитација кандидата, писца и потписника реферата. 
 

Изборни поступак наставника на Филозофском факултету искључиво се одвија у изборним телима 
Факултета, а коначну одлуку о утврђивању предлога за избор доноси Изборно веће 
Филозофског факултета.
 

  Нико други. 

С обзиром на то, писмо подршке представља притисак на чланове Изборног већа Филозофског 
факултета и указује на потпуно неразумевање или свесно игнорисање, правним акатима 
Универзитета и Факултета регулисане, изборне процедуре. 
Такође, с обзиром на неприкосновену аутономију Факултета и чињеницу да је изборни поступак још 
увек у току та подршка је изван граница елементарног академског и етичког понашања. 

У Београду, 15.04.2019. Декан 

Проф. др Миомир Деспотовић 




