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Одлуком Наставног већа Високе пољопривредно-прехрамбене школе струковних
студија у Прокупљу (ВППШСС) бр. 2418 од 19.11.2015. год., решења бр. 2418/2 од
19.11.2015. год. и бр. 2418/3 од 02.12.2015. год., именована је Комисија за писање
реферата и подношење предлога за избор кандидата у звање асистента струковних
студија за уже научне области Технолошке операције и Контрола квалитета, а на
основу расписаног конкурса објављеног 20.11.2015. год. у „Службеном гласнику Р.
Србије" бр. 95.
На конкурс су се пријавила 3 (три) кандидата: Немања И. Станчић, Ивана С. Мошић и
Данијела М. Манчић. Након прегледа документације кандидата, Комисија је доставила
Извештај о испуњености услова за избор у звање и на радно место асистента (бр. 2658
од 14.12.2015. год.), у коме предлаже Наставном већу ВППШСС да у звање асистента
за уже научне области Технолошке операције и Контрола квалитета буде изабрана
Ивана С. Мошић. У законском року, кандидат Немања Станчић доставио је приговор
(бр. 25 од 12.01.2016. год.) на одлуку Комисије.

ОДГОВОР
КОМИСИЈЕ НА ПРИГОВОР КАНДИДАТА
Према Закону о високом образовању (члан 72) и Статуту ВППШСС (члан 52),
високошколска установа бира у звање асистента, студента докторских студија који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и
који показује смисао за наставни рад. На основу наведеног, сва три кандидата
испуњавају услов за избор у звање асистента.
Имајући у виду да не постоје детаљно дефинисани услови за избор у звање асистента
у Закону о високом образовању и Статуту ВППШСС, као и да не постоји Правилник
ВППШСС који ближе регулише критеријуме избора у наведено звање, Комисија се
руководила достављеном документацијом кандидата.
У вези са напред наведеним, сва три кандидата су имала право да конкуришу јер је у
конкурсу наведено да је услов за избор „студент докторских студија са завршеним
Филозофским или Технолошким факултетом (VII степен)". Због тога, Комисији није био
од важности Правилник о научним, уметничким односно стручним областима у оквиру
образовно-научних, односно образовно-уметничких поља (Службени гласник Р. Србије,
бр. 30/2007, 112/2008 и 72/2009).
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Комисија ни у једном тренутку није узела у обзир године старости кандидата. Ову
констатацију Комисија сматра апсолутно неоснованом и неумесном, која се може
тумачити као негативно коментарисање личних карактеристика запосленог и
злостављање на основу Закона о спречавању злостављања на раду (Службени
гласник Р. Србије, бр. 36/2010) и Правилника о правилима понашања послодаваца и
запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду (Службени
гласник Р. Србије, бр. 62/2010).
Комисија сматра тенденциозним и неоснованим предлог да се Наставно веће
ВППШСС на основу увида у документацију гласањем изјасни за једног од три
кандидата, чиме би се довело у питање формирање и рад како ове тако и будућих
Комисија.
На основу напред наведеног, чињеница је да Комисија није могла да занемари највећу
просечну оцену кандидата Иване С. Мошић (9,48 на основним студијама и 9,83 на
магистарским студијама). На магистарским студијама слушала је и положила више
предмета из области технологије. Такође, наведени кандидат има богато радно
искуство: аналитичар, помоћник руководиоца енолошке лабораторије, помоћник
руководиоца квалитета, руководилац енолошке лабораторије, руководилац квалитета,
члан пројектних тимова, предлагач пројеката и руководилац пројеката Министарства
науке, технологије и развоја и Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Р. Србије, као и локалне самоуправе града Ниша, увођење система
квалитета (ЗКРЗ 150 9001, НАССР, 5РРЗ 150 14001 и 5 Р Р 5 130/1ЕС 17025), члан
Панела оцењивача шире, вина и других производа од грожђа и Комисије за
признавање сорти, подлога и клонова винове лозе. Комисија није могла да занемари и
научно-истраживачки рад из области технологије Иване С. Мошић, а нарочито активно
учешће у проширењу обима акредитације технолошке лабораторије ВППШСС.
Комисија за писање реферата и подношење предлога за избор кандидата у звање
асистента струковних студија за уже научне области Технолошке операције и
Контрола квалитета, сматра да су констатације кандидата Станчић Немање законски
непоткрепљене и неосноване.

Извештај достављен:
-

Архиви ВППШСС

-

Наставном већу ВППШСС
Правној служби ВППШСС
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Комисија:

У Прокупљу,
19.01.2016. год.

др Драган Величковић, проф.
Висока пољопривредно-прехрамбена
школа струковних студија, Прокупље

сЈЦ-коЈи^
мр Добрила Ранђеловић, предавач
Висока пољопривредно-прехрамбена
школа струковних студија, Прокупље

Висока пољопривредно-прехрамбена
школа струковних студија, Прокупље
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