
 
Одсек Ћуприја  

   

 
Датум: 

 
 03.02.2022.године  

   
  

       
 

 

Записник 
 

Са петнаесте електронске седнице Катедре за физикалну медицину рехабилитацију и 
специјалну едукацију заказане 01.02.2022. године, са роком изјашњавања до 03.02.2022. 
године у 09.00 часова. 

Позив за електронску седницу прослеђен је свим члановима, Катедре за физикалну 
медицину рехабилитацију и специјалну едукацију 01.02.2022 године. Учешће у раду узело 
је 6 чланова истоимене Катедре. Катедра броји 8 чланова (бројала је девет, др Славиша 
Минић, виши предавач, више није члан Катедре), два члана нису узела учешће. 

Предложени дневни ред је усвојило 6 чланова истоимене Катедре 
 
                                                      Дневни   ред 
 

1. Усвајање записника са четрнаесте е-седнице Катедре за физикалну 
медицину рехабилитацију и специјалну едукацију  

2. Изјашњење о предлозима за радно ангажовање сарадника за обављање дела 
практичне наставе (који се не може покрити сопственим кадром) - Сарадник 
практичар – ужа научна област физикална медицина и рехабилитација  – 
седам извршилаца 

3. Разматрање и изјашњење предметних наставника о начину одржавања 
практичне наставе пратећи програмски садржај предмета као и 
епидемиолошку ситуацију - одржавање вежби уживо (у просторијама школе 
или болнице) или online 

4. Изјашњење о предложеном наставном кадару за ангажовање у летњем 
семестару школске 2021/22.године на студијском програму Струковни 
физиотерапеут  

 
Р а д 

Т.1 Поводом ове тачке електронски се изјаснило 6 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 6 чланова истоимене Катедре и сви 
су били сагласни са предлогом за радно ангажовање сарадника за обављање дела 
практичне наставе (који се не може покрити сопственим кадром) - Сарадник практичар – 
ужа научна област физикална медицина и рехабилитација  – седам извршилаца 



Т.3 Поводом ове тачке, електронски се изјаснило 6 чланова истоимене Катедре, 
чланови су сагласни да се треба поступати у складу са епидемиолошком ситуацијом, два 
члана су само написала да су сагасни, један члан није образлагао, три члана су мишљења 
да пратећи епидемиолошку ситуацију, наставу одржавамо као и до сада (вежбе у реалним 
условима, предавања онлајн), с тим што је један члан додао, да када се буду стекли услови 
и предавања буду оджавана у реалним условима.  

Т.4 Поводом ове тачке, електронски се изјаснило 6 чланова истоимене Катедре, 
чланови су сагласни са предложеним наставним кадаром за ангажовање у летњем 
семестару школске 2021/22.године на студијском програму Струковни физиотерапеут 

 
 

 
 
У Ћуприји                                                               шеф катедре 
03.02.2022 год.                                                  др Слађана Арсић, проф.с.с. 


