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ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ ДНЕВНОГ РЕДА 98. СЕДНИЦЕ  ННВ: ДА СЕ ИЗ ДНЕВНОГ РЕДА 
УКЛОНИ ТАЧКА 8. 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 
Декан је испред нас због поверења које му је указано а не да нас нагони да изнова и изнова  
проверавамо  колико је пута довео чланове ННВу заблуду, не штитећи утврђене норме. Поводом 
потпуно нерегуларног расписивања конкурса за избор доцента за ужу научну област Дечја и 
превентивна стоматологија декану су достављени заведени дописи којима се обавештава о 
нерегуларностима које су учињене том приликом на које  није реговано. Такође остало је 
неодговорено којим је актом и логиком расписан конкурс ван кадровског плана за ово радно 
место за екстерног, познатог кандидата сарадника ca Медицинског факултета Универзитета у 
Приштини, чији смо попуњен Образац 4 добили као материјал за Катедру ИАСС где је чак 
уписано да је одржано и приступно предавање, иако није било ни наставе а камоли предавања, а 
поред два сарадника нашег факултета који су пред докторатом и на специјализацији, што све 
плаћа наша установа и што број часова не захтева тако исфорсирано непланско расписивање 
конкурса. Озбиљније  је питање зашто се сходно броју часова и броју специјализаната не 
расписује конкурс и планира кадар на оралној хирургији, ортопедији вилица, где имамо по 
једног доцента и по око сто специјализаната на по једног наставника, што је за Риплијa 
(Ripli, Веровали или не). Конзерватива, један наставник, протетика један наставник, 
пародонтологија ниједан и нема конкурса, веровали или не.  
За ову тачку дневног реда очекује се да се нерегуларности наставе и без заказивања Катедре 
поново предложи усвајање нове комисије, иако су чланови првопредложене  комисије нашли 
начин да се не изјасне, јер је било неупутно да се макар за члана комисије не предложи наставник 
нашег факултета из тражене уже научне области, па указујем на прекршаје приликом 
расписивања конкурса за избор доцента за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија 
и прекршаје рокова и процедура током трајања изборних процедура: 
 
 
1. Расписивањем конкурса за избор доцента за ужу научну област Дечја и превентивна 
стоматологија прекршен је члан 8. Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу који предвиђа: Конкурс за 
стицање звања и заснивање радног односа наставника за ужу научну, стручну односно 
уметничку област (у даљем тексту: Конкурс) може се расписати само ако је то радно место 
предвиђено одговарајућим општим актом факултета, ако су средства за његово 
финансирање обезбеђена и ако је у складу са посебним актом факултета и Универзитета 
којим се утврђује политика запошљавања и ангажовања наставника и сарадника. 
Дакле потреба није утврђена кадровским планом ни за претходну календарску ни за текућу 
школску годину и евентуални избор ће бити противзаконит. 
 
2. Прекорачени су рокови за о именовање нове комисије предвиђени чланом 17. поменутог 
Правилника:  Ако Комисија не достави Извештај у року утврђеном ставом 1. овог члана, а не 
затражи продужетак рока или Веће Универзитета не одобри продужење рока, стручни орган 
факултета је у обавези да предложи разрешење Комисије и да истовремено утврди нови 
предлог Комисије коју чине нови председник и чланови у року од 15 дана од дана протека рока 
односно од пријема одлуке Већа Универзитета.  
Јер је конкурс објављен 25.11.2020. године, рок за подношење пријава је истекао 10.12.2020. 
године, а последњи дан за предају материјала комисији је био 19.12.2020. године. од када тече 
рок за предају извештаја од 30 дана и истекао је 29.01.2021. године (јер ова врста рокова мирује 
од 01. до 10.01. када је распуст). Из материјала приложеног за ову тачку се јасно види да је 
обавештење о одустајању председника комисије заведено 01.02.2021. године – дакле са три 



дана закашњења. Према Правилнику стручни орган факултета је у обавези да предложи 
разрешење комисије и да предложи нову комисију у року од 15 дана од протека рока за писање 
Извештаја- тај рок је истекао 13.02.2021. године, а предлога нема односно Катедра није заседала 
већ је као што се из материјала види декан предложио нову Комисију па се као датум предлагања 
може рачунати само дан одржавања седнице ННВ (24.02.2020. године) – са 11 дана закашњења. 
Очигледно је да је прекорачењем већине предвиђених рокова цела процедура ушла у нелегалне 
токове. 
 
Да би се избегле незаконите радње на које сам указала предлажем да се конкурс поништи, 
а кадровска потреба утврди у за то прописаној процедури. 
 
Проф. др Татјана Кањевац 



ДИСКУСИЈА  за тачку 8 дневног реда 98 седнице ННВ: 
 
Декан је испред нас због поверења које му је указано а не да нас нагони да изнова и изнова  
проверавамо  колико је пута довео чланове ННВу заблуду, не штитећи утврђене норме. Поводом 
потпуно нерегуларног расписивања конкурса за избор доцента за ужу научну област Дечја и 
превентивна стоматологија декану су достављени заведени дописи којима се обавештава о 
нерегуларностима које су учињене том приликом на које  није реговано. Такође остало је 
неодговорено којим је актом и логиком расписан конкурс ван кадровског плана за ово радно 
место за екстерног, познатог кандидата сарадника ca Медицинског факултета Универзитета у 
Приштини, чији смо попуњен Образац 4 добили као материјал за Катедру ИАСС где је чак 
уписано да је одржано и приступно предавање, иако није било ни наставе а камоли предавања, а 
поред два сарадника нашег факултета који су пред докторатом и на специјализацији, што све 
плаћа наша установа и што број часова не захтева тако исфорсирано непланско расписивање 
конкурса. Озбиљније  је питање зашто се сходно броју часова и броју специјализаната не 
расписује конкурс и планира кадар на оралној хирургији, ортопедији вилица, где имамо по 
једног доцента и по око сто специјализаната на по једног наставника, што је за Риплијa 
(Ripli, Веровали или не). Конзерватива, један наставник, протетика један наставник, 
пародонтологија ниједан и нема конкурса, веровали или не.  
За ову тачку дневног реда очекује се да се нерегуларности наставе и без заказивања Катедре 
поново предложи усвајање нове комисије, иако су чланови првопредложене  комисије нашли 
начин да се не изјасне, јер је било неупутно да се макар за члана комисије не предложи наставник 
нашег факултета из тражене уже научне области, па  указујем на прекршаје приликом 
расписивања конкурса за избор доцента за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија 
и прекршаје рокова и процедура током трајања изборних процедура: 
 
 
1. Расписивањем конкурса за избор доцента за ужу научну област Дечја и превентивна 
стоматологија прекршен је члан 8. Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу који предвиђа: Конкурс за 
стицање звања и заснивање радног односа наставника за ужу научну, стручну односно 
уметничку област (у даљем тексту: Конкурс) може се расписати само ако је то радно место 
предвиђено одговарајућим општим актом факултета, ако су средства за његово 
финансирање обезбеђена и ако је у складу са посебним актом факултета и Универзитета 
којим се утврђује политика запошљавања и ангажовања наставника и сарадника. 
Дакле потреба није утврђена кадровским планом ни за претходну календарску ни за текућу 
школску годину и евентуални избор ће бити противзаконит. 
 
2. Прекорачени су рокови за о именовање нове комисије предвиђени чланом 17. поменутог 
Правилника:  Ако Комисија не достави Извештај у року утврђеном ставом 1. овог члана, а не 
затражи продужетак рока или Веће Универзитета не одобри продужење рока, стручни орган 
факултета је у обавези да предложи разрешење Комисије и да истовремено утврди нови 
предлог Комисије коју чине нови председник и чланови у року од 15 дана од дана протека рока 
односно од пријема одлуке Већа Универзитета.  
Јер је конкурс објављен 25.11.2020. године, рок за подношење пријава је истекао 10.12.2020. 
године, а последњи дан за предају материјала комисији је био 19.12.2020. године. од када тече 
рок за предају извештаја од 30 дана и истекао је 29.01.2021. године (јер ова врста рокова мирује 
од 01. до 10.01. када је распуст). Из материјала приложеног за ову тачку се јасно види да је 
обавештење о одустајању председника комисије заведено 01.02.2021. године – дакле са три 
дана закашњења. Према Правилнику стручни орган факултета је у обавези да предложи 
разрешење комисије и да предложи нову комисију у року од 15 дана од протека рока за писање 
Извештаја- тај рок је истекао 13.02.2021. године, а предлога нема односно Катедра није заседала 



већ је као што се из материјала види декан предложио нову Комисију па се као датум предлагања 
може рачунати само дан одржавања седнице ННВ (24.02.2020. године) – са 11 дана закашњења. 
Очигледно је да је прекорачењем већине предвиђених рокова цела процедура ушла у нелегалне 
токове. 
 
Да би се избегле незаконите радње на које сам указала предлажем да се конкурс поништи, 
а кадровска потреба утврди у за то прописаној процедури. 
 
Проф. др Татјана Кањевац 
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