Господин
Др. Дејан МЕДАКОВИЋ, Председник
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Кнез Михајлова 35
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Србија

Поштовани господине Медаковићу, Председниче Српске академије наука и уметности
Пошто је Српска акдемија наука и уметности (САНУ), по дефиницији, културно-научна
академска институција највишег ранга у Српском народу и у Србији, зато је она јавна
институција од општег националног интереса, значаја и утицаја. С обзиром на то, био сам
упутио Предлог Скупштини САНУ. Господин Владимир Давидовић ми је вратио поштом сва
три оригинал примерка (а да нису заведени у архиви САНУ). Они Вам се овде достављају
(заједно са оригинал копијом пропратног писма од 26. 12. 1999.год.), а с обзиром на напред
наведено и с обзиром да је Уставом Р. Србије дозвољено све што није Уставом или законом
забрањено. Ни Устав ни закон не забрањују држављанима Р. Србије да поднесу предлоге
Скупштини САНУ. Подношење предлога не значи учествовање у раду САНУ или њене
Скупштине. Председник САНУ и/или Скупштина САНУ одлучују да ли ће да отворе расправу
по поднетом предлогу или не. Предлагач, природно, у томе не учествује ако није члан САНУ.
Молим Вас да се упознате с Предлогом и да у целости буде достављен члановима
Скупштине САНУ, и да ми један оригинал примерак заведен у администрацији САНУ буде
враћен.
У додатку Вам достављам и копију писма господина Владимира Давидовића. Мислим
да би било добро да Скупштина САНУ буде упозната и са тим писмом.
Молим Вас да ме обавестите да ли ће (ако ће: онда, када?) Скупштина САНУ да буде
упозната са поднетим Предлогом. У том случају бих веома ценио и обавештење о ставу
Скупштине САНУ.
С поштовањем,
Доставља се копија:
Господину Владимиру Давидовићу, САНУ
8. март 2000. године
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