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На основу Статута Академје васпитачко-медицинских струковних студија, члан 

66,седницу Већа катедре за друштвено-хуманистичке науке сазвала је шефКатедре др 

Весна Краварушић.Сазив прве електронске седнице Већа Катедре, уз одговарајуће 

материјале је прослеђен електронском поштом члановима Већа Катедре, 

руководиоцима Одсека и Председнику Академије 26.6. 2020.Седница је одржана у 

уторак, 30.6.2020., са роком изјашњавања до среде,  1.7.2020. до16.00 часова.Веће 

Катедре састављено је од 33 члана. У рад седнице укључило се 29 наставника и 

сарадника са сва три Одсека Академије. Евиденција присуства/одсуства са Прве 

електронске седнице Већа Катедре је у Прилогу 1. 

 

Дневни ред седнице: 

1. Усвајање Дневног реда прве електронске седнице Већа Катедре 

за друштвено-хуманистичке науке; 

2. Усвајање записника са конститутивне седнице Катедре за друштвено-

хуманистичке науке; 

3. Информација о саставу чланова Већа Катедре, именовању Шефа и избору 

Секетара Катедре; 

4. Предлог Пословника о радуВећа Катедре; 

5. Информација о доступним актима Академије; 

6. Информација о Препоруци Председника Академије поводом стручне праксе; 

предлог Координаторима професионалне/стручне праксе; 

7. Израда уједначених радних биографија чланова Већа Катедре; 

8. Разно. 

 

Рад: 

1. Усвајање Дневног реда прве електронске седнице Већа Катедре за друштвено-

хуманистичке науке; 

Дневни ред Прве електронске седнице Већа Катедре је усвојен (Прилог 2). 

За- 29 гласова; против - 0 гласова; уздржан - 0 гласова. 

 



2. Усвајање записника са конститутивне седнице Катедре за друштвено-

хуманистичке науке; 

Записник са Конститутивне седнице Већа катедре за друштвено-хуманистичке 

науке је усвојен (Прилог 3). 

За – 27 гласова; против – 0 гласова; уздржан – 2 гласа (др Мирослав Кука и др 

Горан Пљакић ). 

3. Информација о саставу чланова Већа Катедре, именовању Шефа и избору 

Секетара Катедре; 

Шеф Катедре је замолио проверу података и предлоге за допуне и измене у 

приложеном списку чланова Већа Катедре за друштвено-хуманистичке науке, 

из Одсека Крушевац, Алексинац и Ћуприја.  

Др Мирослав Кука је изнео захтев: „Ја сам по звању ванредни професор на 

академским студијама (у фебруару 2021. би требао бити изабран за редовног), 

који предаје на струковним студијама. С обзиром да своја звања никад не 

истичем, овде сам искуствено принуђен с обзиром да сте бившу в.д. 

председницу Академије Милановић Јелену, на сваком акту наводили у њеном 

звању „доцента“. Ова информација, од моје стране већ усмено саопштена на 

већу Одсека Алексинац, захтевам да се у будуће поштује када будете 

титулисали запослене“. 

Др Горан Пљакић је обавестио Веће Катедре: „У децембру 2019. године сам 

докторирао на филозофском факултету у Београду и стекао назив ДОКТОР 

НАУКА – ПЕДАГОШКЕ НАУКЕ, тако да бих молио да се наведено уважава 

код титулисања запослених. Такође, у току је и процедура око мог избора у 

звање ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА, која би требало да се оконча до средине јула 

2020. године“. 

Др Бојан Вељковић је замолио да се у „списку чланова Већа катедре ДХН унесе 

исправка код чланова Већа из Одсека Ћуприја и да се уважи академско звање 

доктора психолошких наука“ за њега и колегиницу Жилијету Кривокапић. 

Шеф Катедре напомиње да су у списак чланова Већа Катедре унесене 

предложене измене и допуне важеће до дана завршетка Седнице (Прилог 4). С 

обзиром на то да Катедра не може располагати подацима о избору у звање 

наставника ван оквира Академије, предлаже се др Мирославу Куки да се обрати 

правној служби Академије. Свака наредна измена и допуна података о звању 

наставника и сарадника, по примљеном обавештењу на наредним седницама,  

биће унесена у списак чланова Већа Катедре. 

Чланови Већа Катедре су информисани да је за шефа Катедре Решењем 

Председника Академије именована др Весна Краварушић, професор струковних 

студија (бр. 01-281/20, од 1.6.2020.), ада је наКонститутивној седници Већа 

Катедреза секретара Катедре изабрана др Весна Тодоров, професор струковних  

студија. 

4. Предлог Пословника о радуВећа Катедре; 

Пословник о раду Већа Катедре за друштвено-хуманистичке науке (Прилог 

5)усвојен је:  

За – 28 гласова; против – 0 гласова; уздржан – 1 глас (Ана Милосављевић).Ана 

Милосављевић је навела: „Чланове 13 и 14 сматрам непотребним. Одредбу да се 



треба придржати начела академске комуникације из члана 12 сматрам 

довољном“. 

5. Информација о доступним актима Академије; 

Чланови Већа Катедре су обавештени да су на званичном сајту 

Академије(https://www.avmss.edu.rs/dokumenta/) постављена акта којима се 

регулише рад Академије. Шеф Катедре замолила чланове Катедре за 

друштвено-хуманистичке науке да се упознају са садржајем докумената и да се 

ослањају на њих у свом раду. Чланови су констатовали да су упознати. 

6. Информација о Препоруци Председника Академије поводом стручне праксе; 

предлог Координаторима професионалне/стручне праксе; 

У прилогу је прослеђена Препорука Председника Академије о признавању 

стручне праксе и предлог поступања о комепросуђују координатори 

професионалне/стручне праксе (Прилог 6). Чланови Већа Катедре констатују да 

су упознати са препорукама. 

7. Израда уједначених радних биографија чланова Већа Катедре; 

ШефКатедре је замолио да се у року од седам дана од елекронске седнице 

доставе уједначене радне биографије. У прилогу достављен модификовани 

образац 9.1. (акредитација студијских програма) (Прилог 7).  

Већина чланова Већа Катедре је до дана истека Седнице доставила радне 

биографије. Рок за приспеће радних биографија је до 7.7. 2020. Информација о 

броју достављених радних биографија ће бити дата на следећој седници Већа 

Катедре. Радне биографије чланова Већа Катедре ће бити јавне. 

8. Разно. 

Дате су информације: 

• за потребе електронске комуникације може се користити званична е-

мејл адреса Катедре: katedradhn@avmss.edu.rs; 

•  за телефонску комуникацију са шефом и секретаром могу се користити 

постојећи бројеви, до добијања службених бројева; 

• чланови Катедре за наредне седнице Већа могу кандидовати теме из 

опсега надлежности Већа Катедре. 

             Чланови Већа Катедре нису кандидовали теме из опсега надлежности Већа 

Катедре.  

Прва електронска седница Већа Катедре је закључена 1.7.2020. у 16.00. 

 

____________________________________________ 

Др Весна Тодоров, секретар Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 

____________________________________________ 

Др Весна Краварушић, шеф Катедре за друштвено-хуманистичке науке 
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