
 
Одсек Ћуприја  

   

 
Датум: 

 
 15.10.2021.године  

   
  

       
 

 

Записник 
 

Са тринаесте електронске седнице Катедре за физикалну медицину рехабилитацију и 
специјалну едукацију заказане 13.10.2021. године, са роком изјашњавања до 15.10.2021. године у 
12.00 часова. 

Позив за електронску седницу прослеђен је свим члановима, Катедре за физикалну медицину 
рехабилитацију и специјалну едукацију 13.10.2021 године. Учешће у раду узело је 8 чланова 
истоимене Катедре. Катедра броји 9 чланова, један члан није узео учешће. 

Предложени дневни ред је усвојило 8 чланова истоимене Катедре 
 
Д н е в н и   р е д 

 
1. Усвајање записника са предходне е-седнице Катедре за физикалну медицину 
рехабилитацију и специјалну едукацију  
2. Давање сагласности за ангажовање наставника др сци мед Јасмина Салевић 
Обрадовић, проф струк студија број 1М-222/21 од 04.10.2021.године на Високој 
здравственој школи струковних студија "Медика" у школској 2021/2022.години. 
Оптерећење наставника др сци мед Јасмине Салевић Обрадовић, проф струк студија у 
матичној установи је 6,81 
3. Изјашњење о предлогу за формирање комисије за пријем  сарадника у настави из 
области медицине ужа научно стручна област Анатомија и физиологија са 
патофизиологијом на одређено време од 1 (једне) године  

Предлог комисије је :  

1. др сци мед Христос Алексопулос,проф струк.студ. ужа научно стручна област 
Анатомија и физиологија са патофизиологијом   

2.др сци мед Славиша Минић, виши предавач, ужа научностручна област Физикална 
медицина и рехабилитација  

3. др мед Марија Миловановић, асистент ужа научно стручна област Анатомија и 
физиологија са патофизиологијом 

 
Р а д 

Т.1 Поводом ове тачке електронски се изјаснило 8 чланова истоимене Катедре, сви чланови 
који су гласали били су сагласни са садржином записника са предходне е-седнице Катедре за 
физикалну медицину рехабилитацију и специјалну едукацијуи гласали ЗА;  



Т.2 Поводом ове тачке, електронски се изјаснило 8 чланова истоимене Катедре и сви су били 
сагласни са предлогом за радно ангажовање наставника др сци мед Јасмина Салевић Обрадовић 
и гласали су ЗА 

Т.3 Поводом ове тачке, сви чланови Катедре који су узеле учешће у раду, гласали су ЗА 
предложену комисију за пријем сарадника у настави из области медицине ужа научно 

стручна област Анатомија и физиологија са патофизиологијом на одређено време од 1 
(једне) године  
 
У Ћуприји                                                               шеф катедре 
15.10.2021 год.                                                  др Слађана Арсић, проф.с.с. 


