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Крушевац 

 

Записник са прве електронске седнице Катедре за уметност Академије васпитачко-
медицинских струковних студија Крушевац 

 

На основу статута Академије васпитачко-медицинских студија (члан 66) прва електронска 
седница Катедре за уметност Академије васпитачко-медицинских струковних студија 
сазвана је 03.07.2020. са периодом за изјашњавање чланова Већа по три тачке дневног реда 
до 07.07.2020. У прилогу мејла којим је седница сазвана шеф  Катедре за уметност мр 
Наташа Тасић поставила је следећи материјал:  

- Позив за учествовање у првој електронској седници 
- Записник са конститутивне седнице Катедре за уметност 
- Списак чланова Већа Катедре за уметност 
- Текст Пословника о раду Већа Катедре за уметност 
- Образац у коме треба доставити радну биографију 
- Упутство за попуњавање обрасца 

Учешће на првој електронској седници Катедре за уметност евидентиран је код следећих 
чланова већа: др  Марина Гавриловић, др Милош Насковић, др Радован Станојевић, спец. 
Зоран Живадиновић, др Зорица Дуковић, мр Немања Панић, мр Матија Рајковић, др Наташа 
Тасић, дипл. муз. Марјан Митић. 

 

- Дневни ред: 
 
 

- 1. Усвајање Дневног реда прве електронске седнице Већа Катедре за уметност; 
- 2. Усвајање записника са конститутивне седнице Катедре за уметност 



- 3. Информација о саставу Већа Катедре за уметност, именовању шефа Катедре и 
избору секетара Катедре; 

- 4. Предлог Пословника о раду Већа Катедре; 
- 5. Израда уједначених радних биографија чланова Већа Катедре; 

 

1. Усвајање Дневног реда прве електронске седнице Већа Катедре за уметност; 
 
 
Дневни ред седнице Већа Катедре за уметност усвојен је са девет гласова „ЗА“, 
„ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико. Није гласао један члана  Већа.  
 

2. Усвајање записника са конститутивне седнице Катедре за уметност 
 
Записник са конститутивне седнице Катедре за уметност усвојен је са девет гласова 
„ЗА“, „ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико. Није гласао један члана  Већа. 
 

3. Информација о саставу Већа Катедре за уметност, именовању шефа Катедре и избору 
секетара Катедре; 
 
Чланови Већа Катедре за уметност су: 
 
- Др  Марина Гавриловић, професор струковних студија 
- Др Милош Насковић, професор струковних студија 
- Др Радован Станојевић, професор струковних студија, секретар Катедре за 

уметност 
- Спец. Зоран Живадиновић, предавач 
- Др Зорица Дуковић, професор струковних студија 
- Мр Немања Панић, професор струковних студија 
- Мр Матија Рајковић, професор струковних студија 
- Мр Александар Васић, професор струковних студија 
- Др Наташа Тасић, професор струковних студија, шеф Катедре за уметност 
- Дипл. муз. Марјан Митић, асистент 
 

4. Усвајање предлога Пословника о раду Већа Катедре; 
 
Предлог Пословника о раду Већа Катедре усвојен је са девет гласова „ЗА“, 
„ПРОТИВ“ нико, „УЗДРЖАН“ нико. Није гласао један члана  Већа. 
 



5. Чланови Већа Катедре били су дужни да доставе своје радне биографије до  
10.07.2020.  
 
 
Секретар Катедре за уметност     Шеф Катедре за уметност 
др ум. Радован Станојевић      мр Наташа Тасић 


