
 
  

Датум: 16.09.2020.године  
Одсек Ћуприја  

 
Прва редовна седница Катедре за физикалну медицину, рехабилитацију и 
специјалну едукацију 
 
Записник 
Прву редовну седницу катедре за физикалну медицину, рехабилитацију и специјалну 
едукацију, отворила је др Слађана Арсић проф.с.с. шеф катедре. Записник је водила др 
Наташа Савић, предавач, секретар катедре. 
Седници катедре за физикалну медицину рехабилитацију и специјалну едукацију 
присуствовало је седам чланова катедре. Седници нису присуствовали др Јасмина 
Салевић Обрадовић, др Момчило Тодоровић и др Сања Трговчевић проф.с.с.. 
На почетку седнице је једногласно усвојен дневни ред, предвиђен за ову седницу катедре, 
а то је предлог кадрова за школску 2020/21 школску годину, као и тачка – разно. 
Др Слађана Арсић је изнела прелиминарни предлог за расподелу кадра за ову школску 
годину и образложила да је при писању истог, узела у обзир расподелу предмета по 
важећој акредитацији програма струковни физиотерапеут, затим да је пратила упутства 
која се односе на максимално ангажовање стално запосленог кадра у одсеку Ћуприја, као 
и да сви наставници буду са подједнаким или приближним оптерећењем како у току целе 
школске године тако и на нивоу семестра.  
Виши предавач др Зорица Стојановић је уложила примедбу по питању предложене 
расподеле на поделу предмета са др Маријом Микић Младеновић, на предмету 
специјална физикална терапија. Др Марија Микић Младеновић предавач (по уговору), 
рекла је да она може било који други предмет. Шеф катедре је одговорила да би било 
пожељно да то буде клинички предмет, јер је колегиница у наставној бази и осим 
предавања за њу неће бити спорно да води вежбе у наставној бази, предавачи из школе 
на клиничким предметима могу само уводне вежбе (или 30%) одржати у школи, остало 
се обавља у наставној бази а тамо вежбе могу водити само сарадници из базе. 
Др Слађана Арсић је потом дала предлог да се на предмету општа кинезитерапија осим 
ње нађе и др Марина Миленковић, као и да на истом предмету колегинице поделе групе 
и за вежбе. Др Марина Миленковић, виши предавач је предложила да на општој 
кинезитерапији задржи само вежбе, а да добије предмет дечија рехабилитација који је 
водила др Марија Микић Младеновић. Пошто је Марија Микић Младеновић рекла да она 
нема ништа против, предложено је да др Марина Миленковић преузме предмет дечија 
рехабилитација, а да др Марија Микић Младеновић преузме предмет специјална 
кинезитерапија. Виши предавач др Славиша Минић је због одређених обавеза морао 
раније да напусти седницу катедре, тако да је његов предлог да се нађе на предметима 



медицинска рехабилитација 2 и рехабилитација у спорту, испоштован у границама 
могућности, тако је и предложено укључујући и вежбе које  професор струковних 
студија, виши предавач и предавач мора да преузме, пре свега на свом односно на 
предмету који предаје, а по потреби и на другим предметима. 
Шеф катедре др Слађана Арсић, је говорила о томе, да се у предходном периоду радило 
на изради елабората за мастер струковне студије за физиотерапеуте, прочитала је садржај 
из табеле 5.1 и додала одређене корекције за исту табелу. Те корекције су засноване на 
потреби за уже стручним предметима, који би свакако били од значаја физиотерапеутима 
тог образовног нивоа. Др Слађана Арсић је предложила да се направи мали тим или 
комисија која ће наставити са радом на елаборату за мастер студије, колегинице су се 
једногласно сложиле да у томе учеству сви професори, виши предавачи и предавачи са 
катедре за физикалну медицину, рехабилитацију и специјалну едукацију. 
Под тачком разно, др Биљана Балов предавач, предложила је да се омогући рад е-
учионица, као и уписивање наставе у е-дневнике и говорила је о ефикасности тог начина. 
Предлог вишег предавача др Зорице Стојановић је био да се омогући усмено полагање 
испита у малим групама, са ограниченим бројем студената. 
Предложено је да се омогући простор који би користиле све колеге са студијског 
програма, некада је то био кабинет бр 2, јер је физички био повезан са кабинетом у коме 
су се и одржавале вежбе. 
На крају је др Слађана Арсић, рекла да ће табелу са предлогом кадрова  (свим предлозима 
и са ове седнице) за 2020/21 школску годину, доставити свим члановима катедре на увид 
као и записник са исте. 
 
Записник водила  др Наташа Савић, секретар катедре 
Записник сачинила др Слађана Арсић, шеф катедре 
 
 
Напомена 
Катедра за физикалну медицину рехабилитацију и специјалну едукацију, у тренутку 
формирања, имала је десет чланова.  
Одлуком, донесеном на 21 седници Наставно стручног већа одсека Ћуприја 2 октобра 
2020 године, под бројем:03-3636-10/20, др Сања Трговчевић професор струковних 
студија, пребацује се на Катедру за здравствену негу. 
Од тог датума  Катедра за физикалну медицину рехабилитацију и специјалну едукацију 
има девет чланова. 
 
 
 
 
 
 


