
Обавештење о плагијату 

 

У претходном, 8. броју (2016) Годишњака Факултета за културу и медије 

„Комуникације, медији, култура” објавили смо текст Ивана Малетића 

„ХРИШЋАНСКА АНТРОПЛОГИЈА У ДЕЛИМА СВЕТОГ ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 

ОХРИДСКОГ И ЖИЧКОГ” (стр. 355-370). Уз текст нам је достављена фотографија и 

следећа биографска белешка: „Иван Малетић рођен је 1984. године у Београду. Средњу 

Богословску школу „Свети Кирило и Методије” завршава 2003. године у Нишу. 

Дипломирао је 2009. године на Православном богословском факултету Универзитета у 

Београду. Магистрирао је на матичном факултету 2014. године. Тренутно је на 

докторским студијама на Факултету за културу и медије на Универзитету „Џон Незбит” 

у Београду. Запослен је у библиотеци Српске Патријаршије.” 

Редакцији се 28. јуна 2017. године обратила Звездана Остојић, дипломирани 

етнолог и културни антрополог Филозофског факултета Универзитета у Београду и 

студент интердисциплинарног мастер академског студијског програма Универзитета у 

Београду – Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, указујући да је 

текст Ивана Малетића у целини плагијат њеног чланка „Прилози за хришћанску 

антропологију – владика Николај Велимировић – ”, који је објавила у Зборнику 

Етнографског института 2014. године (стр. 159-170). Чланак је у електронској верзији 

доступан на веб-адреси: http://www.etno-institut.co.rs/files/zbornik/30/Ostojic%20SRB.pdf. 

Упоредном анализом текстова утврдили смо да је Иван Малетић у потпуности 

преписао чланак Звездане Остојић и да текст који смо објавили у целини представља 

плагијат (лат. plagiarius: крадљивац, отимач; од plagium: крађа, отимање) чланка 

Звездане Остојић. 

Главни и одговорни уредник и редакција Годишњака Факултета за културу и 

медије „Комуникације, медији, култура” извињавају се због овог грубог пропуста 

Звездани Остојић, редакцији Зборника Етнографског института, читаоцима оба 

часописа, ауторима Годишњака Факултета за културу и медије „Комуникације, медији, 

култура” и академској јавности. 

На захтев Звездане Остојић плагијат њеног текста уклоњен је из електронске 

верзије Годишњака Факултета за културу и медије „Комуникације, медији, култура”, 

бр. 8 (2016),  уклоњен је из садржаја на српском и енглеском језику, а такође је 

уклоњена фотографија и биографска белешка плагијатора Ивана Малетића из дела 

часописа „Белешке о ауторимаˮ.   

Иван Малетић убудуће неће моћи да објављује текстове у Годишњаку Факултета 

за културу и медије „Комуникације, медији, култура” и осталим публикацијама 

Факултета за културу и медије. 

Управа Факултета за културу и медије предузеће одговарајуће дисциплинске 

мере према Ивану Малетићу као докторанду Факултета. 

Ово „Обавештење о плагијату” биће објављено и у наредном, 9. броју (2017) 

Годишњака Факултета за културу и медије „Комуникације, медији, култура” и бити 

доступно читаоцима часописа у штампаној верзији, а такође видљиво читаоцима 

електронске верзије часописа на веб-сајтовима Факултета за културу и медије 

(fkm.naisbitt.edu.rs/godisnjak/) и Српског цитатног индекса (scindeks.ceon.rs/ 

journaldetails.aspx?issn=2560-3205).    

 

Главни и одговорни уредник 

проф. др Мирко Милетић 
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