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Наставно научном већу,

Факултета медицинских наука,

Универзитета у Крагујевцу

Поштовани,

На основу члана 6. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу са изменама и допунама предложем да се измене
следеће тачке дневног реда:

Тачка 7.2. ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА САСТАВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР: наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу
научну област Патолошка физиологија

Тачка 7.3. ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА САСТАВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР: наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу
научну област Патолошка физиологија

 

У прилогу ове поруке можете наћи предлоге за измену и допуну следећих тачака на
предстојећој 98. седници ННВ-а заведено на писарници (деловодни број:01-1910 у
11:27 часова).

Са поштовањем, 

доц. др Илија Јефтић



Научно наставном већу, 

Факултета медицинских наука, 

Универзитета у Крагујевцу 

 

На основу члана 6. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу са изменама и допунама предложем да се измене 

следеће тачке дневног реда: 

Тачка 7.2. ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА САСТАВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ 

ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР: наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу 

научну област Патолошка физиологија 

Тачка 7.3. ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА САСТАВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ 

ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР: наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу 

научну област Патолошка физиологија 

 

У прилогу ове поруке можете наћи предлоге за измену и допуну следећих тачака на 

предстојећој 98. седници ННВ-а. 

 

У Крагујевцу,                                                                                             доц. др Илија Јефтић 

Дана 23.02.2021. године                                                                           __________________________ 



Научно наставном већу, 

Факултета медицинских наука, 

Универзитета у Крагујевцу 

 

На основу члана 6. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу са изменама и допунама предложем да се измени следећа тачка 

дневног реда:  

Тачка 7.2. ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА САСТАВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ 

ИЗВЕШТАЈА ЗА ИЗБОР: наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну 

област Патолошка физиологија и то тако што ће се променити предлог састава комисије за 

припремање извештаја за избор. Нови предлог Комисије гласи: 

1. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор за ужу научну област 

физиологија, Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

2. Проф. др Владмила Бојанић, редовни професор за ужу научну област Патолошка 

Физиологија Медицинског факултета Универзитета у Нишу, члан 

3. Проф. др Зорица Јовановић, ванредни професор за ужу научну област Патолошка 

физиологија, Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

Образложење 

Председник комисије проф. др Снежана Живанчевић Симоновић као и члан комисије проф. 

др Александар Ђукић показали су пристрасност (Члан 6. Став 4. Правилника о начину и 

поступку избора у звање наставника, Универзитета у Крагујевцу) и морају бити изузети из 

предлога састава комисије за припремање извештаја за избор наставника у звању 

ванредног професора или доцента за ужу научну област Патолошка физиологија.  

На 97. седници ННВ-а усвојен је плана развоја кадрова Факултета за школску 2021/22. 

годину у којем јасно стоји: До краја школске 2020/21. године Факултет ће због истека 

изборног периода расписати конкурсе за избор наставника и сарадника и то:  

 

Ужа научна 
област  

Ред. 
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сарадник 
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Патолошка 
физиологија 

1 2      

 

На Катедри за патолошку физиологоји тренутно су у радном односу два доцента (доц. др 

Олгица Михаљевић и доцент др Илија Јефтић) којима уговор о раду истиче 13.09.2021. 

године. Увидом у усвојени план развоја кадрова факултета јасно се види да је планиран 

избор два наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Патолошка 

физиологија (Члан 8. Правилника о начину и поступку избора у звање наставника, 

Универзитета у Крагујевцу).  



Дописом од 11.01.2021. године (01-95) декану ФМН проф. др Владимиру Јаковљевићу, доц. 

др Илија Јефтић указао је на грубо кршење статута (Члан 62.) и указао на неправилности у 

раду Катедре за патолошку физиологију, као и односу чланова катедре према доц. др Илији 

Јефтић-у, што је у супротности са Кодексом о академском интегритету и професионалној 

етици Факултета (Члан 8. – 11. и 30) (Прилог 1).  

Одговарајући на допис Декана проф. др Владимира Јаковљевића (01-1588 – Прилог 2), шеф 

Катедре за Патолошку физиологију проф. др Александар Ђукић организовао је Електронску 

седницу Катедре за Патолошку физиологију 17.02.2021. године у трајању од 8 до 11 часова. 

Записник о састанку Катедре за Патолошку физиологију заведен је на ФМН-а 17.02.2021. 

године (01-1667 – Прилог 3). У поменутом записнику проф. др Снежана Живанчевић 

Симоновић и проф. др Александар Ђукић предлажу избор доц. др Илије Јефтића у звање 

доцента и дају сагласност за формирање још једне комисије за писање извештаја у 

следећем саставу: проф. др Владимир Јуришић, председник; проф. др Горана Митић, члан 

и проф. др Немања Здравковић, члан. Како је једна од надлежности Катедре, да предлаже 

расписивање конкурса за избор у звање наставника, о коме се изјашњавају сви чланови 

Катедре (Члан 61. статута ФМН-а), а не да предлажу надлежним органима ФМН-а, 

Универзитета у Крагујевцу да распишу конкурс за доц. др Илију Јефтића у звање доцента, 

пре свега због недостатка педагошког искуства, уз претпоставку да ће испуњеност услова за 

избор детаљно ценити Комисија за претходна питања факултета. С обзиром да Катедра у 

оквиру својих надлежности предлаже расписивање конкурса за избор у звање наставника 

(Члан 61. статута ФМН-а), јасно је да се овде интенционо и пристрасно фаворизује један од 

кандидата, а то очигледно није доц. др Илија Јефтић, за кога се предлаже поновни избор у 

звање доцента. Стиче се утисак да су чланови предложене комисије већ донели одлуку и 

пре него што је предлог комисије усвојен на седници ННВ-а и пре него што је конкурс за 

радно место расписан. То доказује необјективност и пристрасност предложених чланова 

комисије и потребно је да се чланови изузму из предлога састава комисије за припремање 

извештаја. У поменутом записнику постоје и додатне неправилности, наиме,  фацилитатори 

др Милош Маринковић и др. Ема Јевтић такође су се изјаснили да доц. др Илија Јефтић 

треба да буде поново изабран у звање доцента и сложили се са предложеном комисијом 

за припремање извештаја, а да уопште нису имали право гласа, с обзиром да нису чланови 

нити могу бити чланови Катедре са правом гласа (Члан 58. Статута ФМН-а). Процена 

успешности остваривања професионалних обавеза и професионалне компетенције члана 

универзитетске академске заједнице мора да буде објективна, непристрасна и утемељена 

на унапред утврђеним и транспарентним критеријумима (Члан 30. Кодекса о академском 

интегритету и професионалној етици Факултета)   
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