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Записник са 5. електронске седнице Већа Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 

 

 

На основу Статута Академје васпитачко-медицинских струковних студија, члан 66, 

седницу Већа Катедре за друштвено-хуманистичке науке сазвала је шеф Катедре др 

Весна Краварушић. Сазив 5. електронске седнице Већа Катедре, уз одговарајуће 

материјале је прослеђен електронском поштом члановима Већа Катедре, 

руководиоцима Одсека и Председнику Академије 16.12. 2020. Седница је одржана у 

среду, 16.12.2020., са роком изјашњавања до понедељка,  21.12.2020. до 16.00 часова. 

Веће Катедре састављено је од 31 члана. У рад седнице укључило се 26 наставника и 

сарадника са сва три Одсека Академије (један наставник на боловању, 4 одсутна). 

Евиденција присуства/одсуства са 5. електронске седнице Већа Катедре је у Прилогу 1.  

 

Дневни ред седнице: 

 

1. Усвајање записника са 4. електронске седнице Већа катедре за друштвено-

хуманистичке науке; 

2. Предлог Дневног реда 5. електронске седнице Већа Катедре; 

3. Списак тема за израду завршног рада на основним струковним студијама и 

ментора; 

4. Сагласност за ангажовање наставника др Игора Петровића за рад у Академији 

техничких струковних студија Београд (летњи семестар) (01-241, од 14.12.2020);  

5. Сагласност за ангажовање наставника др Игора Петровића за рад у Академији 

техничких струковних студија Београд/ одсек Компјутерско-машинско 

инжињерство, за школску 2021/22 (за потребе акредитације) (01-232/1, од 

25.11.2020);  

6. Детаљније дефинисање висине новчаног износа за потребе покривања трошкова 

учешћа на Научно-стручним конференцијама у земљи и иностранству; 

7. Разно. 

 

Рад: 

1. Усвајање записника са 4. електронске седнице Већа катедре за друштвено-

хуманистичке науке; 



Записник се налази у прилогу. Гласање: за, против, уздржан. 

За – 25 гласова; уздржан – 1 (Мирослав Кука); против – 0; 

 

2. Предлог Дневног реда Пете електронске седнице Већа Катедре; 

Предложени дневни ред прати задатке из надлежности Катедре и предлоге чланова 

Већа Катедре. Гласање: за, против, уздржан. 

За – 26 гласова; уздржан – 0; против – 0; 

 

3. Списак тема за израду завршног рада на основним струковним студијама и 

ментора; 

Шеф Катедре: У оквиру своје надлежности Веће Катедре (Статут, члан 65, став 1, тачка 

10): „усваја листу тема за завршне радове на појединим предметима и одобрава њихову 

израду, усваја листу ментора за израду завршног рада “. 

Молим колеге/менторе да пријаве теме за израду завршног рада у складу са 

спецификацијом Завршног рада из Књиге акредитованог студијског програма и, 

евентуално, одлукама Одсека о броју тема које кандидује наставник/ментор за израду 

завршног рада. 

Молим колеге чији предмети, према спецификацији Завршног рада на основним 

струковним студијама, нису предмети из којих се израђује завршни рад, да у одговору 

то нагласе. 

Због уједначавања форме на нивоу Академије, молим колеге да теме унесу у образац, 

који је у Прилогу. Конципиран је тако да може послужити наставнику за праћење 

расподељених тема, ритма израде завршног рада и евиденције завршних радова из 

позиције ментора. 

Након пријема предложених тема/ментора, биће организована нова седница Већа 

Катедре, на којој ћемо приступити разматрању и усвајању предложених тема и 

ментора. 

 

Колеге/ ментори, који су присуствовали седници, доставили су списак тема, а Милош 

Агатоновић и Ирена Станишић су напоменули да ће доставити накнадно.  

Колегиница Садуша Реџић је изјавила: „Не знам да ли мој предмет улази у категорију 

ових предмета“. 

 

Колега које се изјаснио да се из предмета које реализује не израђују завршни радови: 

Игор Петровић,  

 

4. Сагласност за ангажовање наставника др Игора Петровића за рад у 

Академији техничких струковних студија Београд (летњи семестар) (01-241, 

од 14.12.2020);  

Захтев за ангажовање наставника је у прилогу. Гласање: за, против, уздржан 

За – 25 гласова; уздржан – 1 (Мирослав Кука); против – 0; 

 

5. Сагласност за ангажовање наставника др Игора Петровића за рад у 

Академији техничких струковних студија Београд/ одсек Компјутерско-

машинско инжињерство, за школску 2021/22 (за потребе акредитације) (01-

232/1, од 25.11.2020);  



Захтев за ангажовање наставника је у прилогу. Гласање: за, против, уздржан 

 

За – 25 гласова; уздржан – 1 (Мирослав Кука); против – 0; 

 

6. Детаљније дефинисање висине новчаног износа за потребе покривања 

трошкова учешћа на Научно-стручним конференцијама у земљи и 

иностранству; 

Тема коју је кандидовала колегиница др Соња Величковић је укључена у Дневни ред 

прве наредне седнице Већа Катедре. Одговор на питање дала је Јелена Крстић, 

секретар Академије. Одговор се налази у прилогу. 

 

Поводом одговора, који је дат у прилогу, колегиница Садуша Реџић је изјавила: „На 

предложеном документу видим само нечитак потпис, не и име, презиме и функцију у 

Академији особе која је потписала. Сматрам да професори који учествују на научним 

скуповима и објављују радове и научне монографије заслужују да их Академија за ово 

награди, а не само надокнади трошкове у зависности од финансијског стања Одсека, 

зато што управо они омогућавају Академији и Одсецима да добију акредитације. Даље, 

није ми јасно зашто се као услов помиње финансијско стање Одсека, пошто нам је 

раније објашњено да су финансијска средства Одсека пребачена на рачун Академије. 

Да ли је у међувремену нешто промењено? Јесу ли средства са којима су Одсеци ушли 

у Академију враћена Одсецима, па је одговор овако дефинисан?“ 

 
Колега Игор Петровић је изјавио: „Сматрам да би требало сваком од наставника 

омогућити покривање трошкова учешћа на конференцијама у земљи и 

иностранству једном у току школске године, по избору наставника“. 

 

 

7. Разно. 

Шеф катедре: Веће Катедре „разматра и усваја предлоге тема специјалистичких и 

мастер радова и одобрава њихову израду“(Статут, члан 65, став 1, тачка 11), и ментора, 

предлог Комисије.  

Како би Веће Катедре на време реаговало, молим наставнике/менторе да правовремено 

проследе предлог договорених тема. Како не би имали ситуацију да одлучујемо о 

сваком појединачном предлогу, предлажем да предлози тема стижу од 1. до 5. у 

месецу, како би обрађивали истовремено групу предлога.  

- Позивају се колеге да кандидују теме из надлежности Већа Катедре. 

Нико од присутних није кандидовао тему за наредну седницу Катедре. 

 

5. електронска седница Већа Катедре је закључена 21.12.2020. у 16.00 сати. 

 

____________________________________________ 

Др Весна Тодоров, секретар Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 

____________________________________________ 

Др Весна Краварушић, шеф Катедре за друштвено-хуманистичке науке 


