
Саопштење за јавност поводом избора три наставника на Одељењу за историју Филозофског 
факултета Универзитета у Београду 

Поводом избора три наставника на Одељењу за историју Филозофског факултетета Универзитета у 
Београду у текстовима објављеним у различитим дневним листовима и недељницима (Политика, 
26.02.20191; Новости, 02.03.20192; Печат, 15.03.20193; Политика, 04.04.20194; Новости, 07.04.20195; 
Политика, 08.04.20196; Сведок, 09.04.2019.7) и наступима појединих професора у различитим 
телевизијским емисијама8

Досадашњи изборни поступак, који је започео у октобру 2018. године, одвијао се у потпуности у 
складу са Законом о високом образовању и правним актима Универзитета и Филозофског 
факултета. У овом процесу Филозофски факултет све до 28.03.2019. године, није учинио ни једну 
против правну радњу, правно чињење или не чињење, који би представљали кршење правила 
поступка и кршење права учесника у поступку. На својој IV редовној седници од 28.03.2019. 
Изборно веће Филозофског факултета није поступило у складу са чланом 16. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
када није усвојило предложени дневни ред који је предвиђао изјашњавање о рефератима за 
избор три наставника на Одељењу за историју, а што је представљало кршење права појединих 
учесника у поступку избора. 

, спроведени изборни поступак се приказује и тумачи на нетачан и 
необјективан начин, а Управа и декан Факултета се оптужују за индолентност и пристрасност у 
његовом вођењу. 

Управа и стручне сужбе Факултета у складу са својим надлежностима и одговорностима чине све 
да се целокупан процес избора наставника и сарадника одвија на потпуно транспарентан начин и 
у складу са релевантним правним актима, како би омогућили Изборном већу Филозофског 
факултета, које је једино надлежно да одлучује о избору наставника и сарадника, да 
правовремено донесе одговарајуће одлуке. 

Током изборног процеса Управа Факултета је имала и има интензивну комуникацију са ректорком 
Универзитета у Београду, Универзитетским омбудсманом као и са Одељењем за историју 
Филозофског факултета, укључујући и наставнике о чијим изборима се ради.  

 

У Београду, 10.04.2019         Декан 

Проф. др Миомир Деспотовић 
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