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Записник са 11. електронске седнице Већа Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 

 

 

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

и Пословника о раду Већа катедре ДХН, седницу Већа Катедре за друштвено-

хуманистичке науке сазвала је шеф Катедре др Весна Краварушић. Сазив 11. 

електронске седнице Већа Катедре, уз одговарајуће материјале је прослеђен 

електронском поштом члановима Већа Катедре, руководиоцима Одсека и Председнику 

Академије 21.9.2021. Седница је одржана у уторак, 21.9.2021., са роком изјашњавања 

до четвртка,  23.9.2021. до 9.40 часова. Веће Катедре је састављено од 31 члана. У рад 

седнице укључило се 23 наставница/ка и сарадница/ка са сва три Одсека Академије. 

Евиденција присуства/одсуства са 11. електронске седнице Већа Катедре је у Прилогу 

1.  

 

Рад 

 

1. Предлог Дневног реда Једанаесте електронске седнице Већа Катедре; 

Гласање: за- 23 , против-0, уздржан-0. Дневни ред је усвојен. 

 

2. Усвајање записника са Десете електронске седнице Већа катедре за 

друштвено-хуманистичке науке; 

Записник је достављен у прилогу. Гласање: за- 22, против-0, уздржан- 1. Записник 

је усвојен. 

 

3. Информисање Већа Катедре о евентуалним променама у статусу 

наставника и сарадника за школску 2021/22. годину; 

Следеће колегинице/колеге обавештавају Веће Катедре о променама у статусу: 

 

- др Невена Јевтић Трифуновић је изабрана у звање виши предавач за област 

Српски језик и књижевност (од 1.9.2021.). Честитамо колегиници на избору! 

- др Ивана Манић - допунски рад у Академији техничких струковних студија 

Београд, одсек Пожаревац (Социологија и пословне комуникације) за 2021/22; 

- др Весна Краварушић- допунски рад у Академији техничко-уметничких 

струковних студија Београд (Дидактика) за 2021/22; 

- др Иван Јанковић- најава захтева за ангажовање на Академији техничко-

васпитачких струковних студија, Одсек Пирот (Методика физичког васпитања 1 и 

2). 

 



Четири наставника су обавестила Веће Катедре о променама (и очекиваним 

променама) у статусу наставника за 2021/22. По добијању захтева за ангажовање 

наставника др Ивана Јанковића, биће организована наредна седница Већа Катедре. 

 

4. Информисање Већа Катедре о евентуалним променама релевантним за 

радну биографију (допуне научно-стручних референци, задужења); 

 

а) Допуне Радне биографије су проследиле/и  следеће колегинице/колеге: 

-др Весна Краварушић, др Ивана Манић, др Милош Агатоновић,др Садуша Реџић, 

Ивана Стаменковић,  др Горан Пљакић, др Ирена Станишић, др Весна Тодоров, др 

Милутин Ђуричковић, др Соња Величковић, мр Славица Павличевић, др Бојан 

Вељковић. 

 

Допуне радне биографије је проследило 12 наставника/ сарадника. Новопристигле 

радне биографије ће бити објављене на сајту Академије и прослеђене руководиоцима 

одсека, како би биле објављене на сајтовима одсека.  

 

 

б) Предлоге задужења наставним предметима за школску 2021/22. су проследили: 

-др Весна Краварушић, др Мирослав Кука, др Ивана Манић, др Милош Агатоновић, 

Ивана Стаменковић, др Горан Пљакић, мр Милослав Марковић, др Ирена Станишић, 

Лидија Рилак, др Весна Тодоров, др Милутин Ђуричковић, др Соња Величковић, мр 

Славица Павличевић. 

 

Предлоге задужења наставним предметима за школску 2021/22. годину доставило је  

13 наставника/сарадника. Предлози задужења ће бити прослеђени руководиоцима 

одсека. 

 

5. Предлози за набавку средстава и материјала за потребе реализације 

наставе предмета; 

Колегинице/колеге су предложили следеће: 

Одсек Алексинац: 

- обезбедити лап топове, видео пројекторе, даљински управљач за клима уређаје 

у наставним просторима, допуна фонда библиотеке обавезном литературом за 

основне и мастер студије (Краварушић);  

- Обезбедити мониторе, „бубице“ (микрофоне) (Реџић) 

- Обезбедити: 5 гумених лопти, комплет чуњева, 5 вијача, комплет обруча, 

комплет сталака и штапова (Јанковић) 

Пристигли предлози за набавку средстава ће бити прослеђени Руководиоцу Одсека 

Алексинац. 

 

6. Предлози за радно ангажовање наставника и сарадника са других 

високошколских установа на студијским програмима који се реализују на 

Академији за део наставе који се не може покрити сопственим кадром; 



На Седници Већа Катедре није било предлога за радно ангажовање 

наставника/сарадника са других високошколских установа. 

 

7. Предлози за давање сагласности за радно ангажовање наставника и 

сарадника катедре на другој високошколској установи;  

На Седници Већа Катедре није било предлога за радно ангажовање 

наставника/сарадника Академије на другим високошколским установама. 

 

8. Разно. 

-Др Мирослав Кука је упознао Веће о захтеву Председници Академије за рефундирање 

трошкова насталих поводом припреме за објављене радове у међународним 

часописима: Dualism of Scientific Knowledge and Astrological Interpretations и 

Образовање и наука у Русији и иностранству са седиштем у Русији и одговором који 

је добио. Приложио је објављени рад: Кука, М. (2021) The Genesis of Corruption—the 

Dominant Features of Contemporary Societies of the Colonial Past Inheritance. International 

Journal of Social Science Research, 9 (2), 201-208. 

 

Једанаеста електронска седница Већа Катедре је закључена 23.9.2021. у  9.40 сати. 

 

По окончању Седнице (10.15), пристигло је изјашњење Ане Милосављевић. 

Колегиница информише Веће Катедре да је дошло до промене у њеном статусу: 

изабрана је у звање асистент. Честитамо колегиници избор у звање! Предлаже набавку 

књиге из едиције English vocabulary in use, у издању Cambridge University Press. 

 

 

 

____________________________________________ 

Др Весна Тодоров, секретар Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 

____________________________________________ 

Др Весна Краварушић, шеф Катедре за друштвено-хуманистичке науке 


