
Академија васпитачко-медицинских струковних студија 

Веће Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

Број: 01-339/21. 
Датум: 16.6.2021. године 

 

Записник са 7. електронске седнице Већа Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 

 

 

На основу Статута Академје васпитачко-медицинских струковних студија, члан 65,66, 

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

Весна Краварушић, на предлог Руководиоца Одсека Крушевац. Сазив 7. електронске 

седнице Већа Катедре, уз одговарајуће материјале је прослеђен електронском поштом 

члановима Већа Катедре, руководиоцима Одсека и Председнику Академије 15.6.2021. 

Седница је одржана у уторак, 15.6.2021., са роком изјашњавања до среде,  16.6.2021. до 

15.21 часова. Веће Катедре је састављено од 31 члана. У рад седнице укључило се 26 

наставница/ка и сарадница/ка са сва три Одсека Академије. Евиденција 

присуства/одсуства са 7. електронске седнице Већа Катедре је у Прилогу 1.  

 

Рад 

 

1. Усвајање записника са Шесте електронске седнице Већа катедре за 

друштвено-хуманистичке науке; 

Записник је достављен у прилогу. Гласање: за-25, против-0, уздржан-1. Записник је 

усвојен. 

 

2. Предлог Дневног реда Седме електронске седнице Већа Катедре; 

У складу са Статутом и Пословником о раду Већа Катедре. Гласање: за-26, против-

0, уздржан-0. Дневни ред је усвојен. 

 

3. Предлог Већу Академије за расписивање конкурса за избор у звање виши 

предавач за област Српски језик и књижевност у Одсеку Крушевац; 

На захтев Руководиоца Одсека Крушевац (Допис достављен у прилогу). Гласање: 

за-26, против-0, уздржан-0.  

Веће Катедре је одлучило да предлажи Већу Академије расписивање конкурса за 

избор у звање виши предавач за област Српски језик и књижевност у Одсеку 

Крушевац. 

 

4. Разно. 

Колега Мирослав Кука је поставио питање, уз образложење: 



„Има ли шеф катедре друштвено - хуманиостичких наука АВМСС увид у 

оптерећење наставника за област српски језик и књижевност у Одсеку 

Алексинац? 

Наиме, прошле годнине у пензију је отишла Столић Даница, и до данас није 

расписан конкурс за предмете које је држала у области српски језик и 

књижевност у Одсеку Алексинац. Питам, ко је предавао те предмете, колика су 

била радна оптерећења тих или тог лица, верујући да наведено није рађено 

волентерски. Такође, претпостављам да је све рађено по закону, али ми као 

запосленом одговорите, које лице/ца су изводила наставу за предмете које је 

предавала Столић Даница у Одсеку Алексинац током целе школске 2020/2021 и 

колика су им била радна оптерећења?“ 

Шеф Катедре: Шеф Катедре нема увид у оптерећење наставника Академије 

васпитачко-медицинских струковних студија, као ни у остала документа Академије, 

Одсека и наставника и сарадника, изузев јавно истакнутих докумената на званичном 

сајту Академије. 

У складу са надлежностима Катедре, предлоге покрећу чланови Већа Катедре, већа 

одсека и Академије. Одлуке и предлози чланова Већа Катедре се прослеђују 

надлежним органима Академије. 

На Другој електронској седници Већа Катедре су покренути предлози, између осталих, 

и за прерасподелу предмета наставнице Данице Столић и прослеђени на даље 

одлучивање. 

 

Колегиница Ана Милосављевић информише Веће: 

„Подсећам да наставнику страног језика, Ани Милосављевић, тј. мени, истиче 

избор у звање 1.9.2021. , те да је потребно расписати конкурс за реизбор.“ 

 
Шеф Катедре: По сазнању о потребама наставница/ка и сарадница/ка, као и одсека 

(нпр. расписивање конкурса, ангажовање наставника из и ван Академије, давања 

сагласности за ангажовање на другој високошколској установи и др.) биће 

организоване седнице Већа Катедре, као и у случају колегинице Ане Милосављевић. 

Кад год је могуће, молим правовремене информације, како би одлучивали о више 

тачака дневног реда. Хвала! 

 

 

Седма електронска седница Већа Катедре је закључена 16.6.2021. у 15.21 сати. 

 

____________________________________________ 

Др Весна Тодоров, секретар Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 

____________________________________________ 

Др Весна Краварушић, шеф Катедре за друштвено-хуманистичке науке 


