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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

  

У складу са Законом о високом образовању и одредбама Статута Академије васпитачко-

медицинских струковних студија (у даљем тексту Академије), руководство Академије 

подноси Савету Академије на усвајање Извештај о раду за период од 1.10.2020. до 

30.09.2021. године. Извештај обухвата реализоване активности у оквиру наставно-

образовне и стручне делатности Академије, сарадње са другим институцијама и 

организацијама, као и приказ материјално-финансијског пословања.   

Након оснивања Академије 2019. године наставили смо изградњу савремене високошколске 

установе у складу са најбољим стандардима кроз континуирани развој институције, и која 

се у предходном периоду позиционирала као једна од водећих академија  струковних 

студија у Републици Србији.  

У шк. 2020/2021. години процес извођења наставе одвијао се у значајно измењеним 

околностима које су настале као последица пандемије изазване вирусом Covid – 19.  

Истичемо да је Академија благовремено и у пуном обиму предузела све прописане мере 

неопходне за безбедан рад запослених и студената.  

У 2021. години измењена су интерна акта и то: 

1. Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга (Пречишћен 

текст) бр:01-350/21 од 18.06.2021. године 

2. Одлука о изменама и допунама Пословник о раду Наставно-стручног већа Акдемије 

васпитачко-медицинских струковних студија бр:01-553/21 од 07.10.2021. године 

3. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији 

послова Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр.01-363/21 од 

23.06.2021. године 

4. Одлука о изменама и допунама Правилник о стицању и расподели сопствених прихода 

на Академији васпитачко-медицинских струковних студија бр:01-370/21 од 24.06.2021. 

године 

5. Правилник о изменама и допунама Правилника о уџбеничкој литератури и издавачкој 

делатности бр.01-309/21 од 21.05.2021. године  
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2. НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  

  

Свечаним пријемом нове генерације студената на основним студијама, а у оквиру одсека 

Академије, званично је почела нова академска година. У периоду од 1.10.2020. до 

30.09.2021. године, на Академији су реализоване наставне активности на 9 основних 

акредитованих студијских програма и 3 мастер студијска програма. Настава је реализована 

према усвојеном Календару рада за школску 2020/2021. годину.   

У циљу несметаног одвијања наставног процеса обезбеђена је покривеност наставе 

наставницима и сарадницима у настави на основним и мастер студијама. У реализацији 

наставе, поред наставника и сарадника  који су у радном односу у Академији, учествовали 

су наставници и сарадници са других високошколских установа, студенти-демонстратори 

и предавачи ван радног односа (као наставници и сарадници из здравствених установа).   

По препоруци МПНТР, а на основу Одлуке Наставно-стручног већа Академије васпитачко-

медицинских струкових студија бр:01-612/20 од 08.10.2020. године реализована су и два 

апсолвентска испитна рока у новембру и децембру 2020. године.  

Одлуком Наставно-стручног већа Академије васпитачко-медицинских струкових студија 

бр:01-614/20 од 08.10.2020. годин, а у складу са препорукама у складу са препорукама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја из дописа бр.612-00-01397/2020-6 од 

21.09.2020. године у вези са превенцијом болести COVID 19 усвојени су предлози 

руководиоца Одсека о начину организовања наставе у зимском семестру 2020/2021 године. 

Академија је 06. априла 2021. године предала документацију за акредитацију установе.  

Одсек Ћуприја завршио је процес акредитације два студијска програма:  

• СП основних струковних студија Струковна медицинска сестра    

• СП основних струковних студија  Струковни медицински радиолог   
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3. УПИС СТУДЕНАТА  

 

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА 

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ  СТУДИЈЕ 

Број уписаних студената у I годину студија школске 2020/2021. године 

 

Ред 

бр 
Студијски програм 

Број укупно уписаних 

студената 

1.  Струковна медицинска сестра 52 

2.  Струковни физиотерапеут 80 

3.  Струковни медицински радиолог 37 

4.  Струковна медицинска сестра бабица 31 

5.  Струковни фармацеут 32 

6.  Образовање струковних васпитача за 

рад у предшколским установама 
74 

7.  Васпитач деце предшколског узраста 74 

8.  Васпитач деце јасленог узраста  4 

9.  Домски васпитач 7 

Укупно  391 

 

Број уписаних студената у II годину студија школске 2020/2021. године 

 

Ред 

бр 
Студијски програм 

Број укупно 

уписаних студената 

1.  Струковна медицинска сестра 140 

2.  Струковни физиотерапеут 77 

3.  Струковни медицински радиолог 42 

4.  Струковна медицинска сестра бабица 27 

5.  Струковни фармацеут 27 

6.  Образовање струковних васпитача за рад 

у предшколским установама 
62 

7.  Васпитач деце предшколског узраста 61 

8.  Васпитач деце јасленог узраста  2 

9.  Домски васпитач 6 

Укупно  444 
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Број уписаних студената у III годину студија школске 2020/2021. године 

 

Ред 

бр 
Студијски програм 

Број укупно 

уписаних студената 

1.  Струковна медицинска сестра 188 

2.  Струковни физиотерапеут 96 

3.  Струковни медицински радиолог 88 

4.  Струковна медицинска сестра бабица 23 

5.  Струковни фармацеут 30 

6.  Образовање струковних васпитача за рад 

у предшколским установама 
57 

7.  Васпитач деце предшколског узраста 50 

8.  Васпитач деце јасленог узраста  6 

9.  Домски васпитач 4 

Укупно  542 

 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (самофинансирајући студенти)  

 

I година студија школске 2020/2021. године 

Васпитач деце предшколског узраста: 74 

Мастер струковни васпитач:71 

Струковни мастер медицинска сестра22 

Укупно:167 

 

II година студија школске 2020/2021. године 

Васпитач деце предшколског узраста: 24 

Мастер струковни васпитач:24 

Струковни мастер медицинска сестра:31 

Укупно:79 
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ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА 

 

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ  СТУДИЈЕ  

Број уписаних студената у I годину студија школске 2021/2022. године 

 

 

Број уписаних студената у II годину студија школске 2021/2022. године 

 

Ред 

бр 
Студијски програм 

Број 

уписаних 

студената на 

буџету 

Број 

уписаних 

самофинанс. 

студената 

Број укупно 

уписаних 

студената 

1.  Струковна медицинска сестра 12 35 47 

2.  Струковни физиотерапеут 25 42 67 

3.  Струковни медицински радиолог 6 30 36 

4.  Струковна медицинска сестра 

бабица 
18 9 27 

5.  Струковни фармацеут 9 20 29 

6.  Образовање струковних васпитача 

за рад у предшколским установама 
61 / 61 

7.  Васпитач деце предшколског 

узраста 
63 5 68 

8.  Васпитач деце јасленог узраста 4 / 4 

9.  Домски васпитач 4 / 4 

Укупно  202 141 343 

 

Ред 

бр 
Студијски програм 

Број уписаних 

студената на 

буџету 

Број уписаних 

самофинанс. 

студената 

Број укупно 

уписаних 

студената 

1.  Струковна медицинска сестра 35 115 150 

2.  Струковни физиотерапеут 19 61 80 

3.  Струковни медицински радиолог 18 57 75 

4.  Струковна медицинска сестра 

бабица 
9 11 20 

5.  Струковни фармацеут 9 21 30 

6.  Образовање струковних васпитача 

за рад у предшколским установама 
60 12 72 

7.  Васпитач деце предшколског 

узраста 
52 / 52 

8.  Васпитач деце јасленог узраста  7 / 7 

9.  Домски васпитач 5 / 5 

Укупно  214 277 491 
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Број уписаних студената у III годину студија школске 2021/2022. године 

 

Ред 

бр 
Студијски програм 

Број уписаних 

студената на 

буџету 

Број уписаних 

самофинанс. 

студената 

Број укупно 

уписаних 

студената 

1.  Струковна медицинска сестра 51 93 144 

2.  Струковни физиотерапеут 22 100 122 

3.  Струковни медицински радиолог 7 41 48 

4.  Струковна медицинска сестра 

бабица 
7 20 27 

5.  Струковни фармацеут 5 27 32 

6.  Образовање струковних васпитача 

за рад у предшколским установама 
53 / 53 

7.  Васпитач деце предшколског 

узраста 
51 / 51 

8.  Васпитач деце јасленог узраста 2 / 2 

9.  Домски васпитач 6 / 6 

Укупно  204 281 485 

 

 

 

 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (самофинансирајући студенти)  

 

I година студија школске 2021/2022. године 

Васпитач деце предшколског узраста: 44 

Мастер струковни васпитач:75 

Струковни мастер медицинска сестра:23 

Укупно:142 

 

II година студија школске 2021/2022. године 

Васпитач деце предшколског узраста: 74 

Мастер струковни васпитач:58 

Струковни мастер медицинска сестра:23 

Укупно:155 

 

4. ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ  
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Током школске 2020/21. године у циљу промоције одсеци су извршили низ промотивних 

активности за школску 2021/2022 годину у складу са Планом рада и актуелном 

епидемилошком ситуацијом која се драстично мењала током школске године. У овом 

периоду Одсеци нусу учествовали на уобичајним сајмовима образовања У оквиру 

маркетиншких активности одсеци су штампали велики број промо материјала (флајере и 

постера), који су подељени приликом обиласка средњих стручних школа и привредних 

субјеката.   

Одсеци су унапредили своје промоцију путем е-маркетинга. У оквиру овог вида промоције 

одсека, фејсбук и инстаграм стране као и сајтови академије и одсека редовно су се 

ажурирали.  

У овом периоду организовано је и неколико гостовања на локалним радио и телевизијским 

станицама и циљу промовисања студијских програма одсека.  
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5. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА  

  

Стратегију обезбеђења квалитета доноси Наставно-стручно веће Академије на предлог Комисије 

за обезбеђење квалитета. Академија објављује стратегију обезбеђења квалитета и промовише је 

како на самој Академији тако и у јавности у штампаној и електронској форми. Академија 

преиспитује и унапређује стратегију обезбеђења квалитета у интервалима од највише три године. 

Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују посебно за сваку област и то:  

1. Студијски програми, 

2. Настава, 

3. Oцењивањe, 

4. Наставници и сарадници, 

5. Уџбеничка литература, библиотечки и информатички ресурси, 

6. Управљање и ненаставна подршка, 

7. Простор и опрема. 

 

Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета доноси Наставно-стручно веће Академије на 

предлог Комисије за обезбеђење и контролу квалитета.   

Наставно-стручно веће Академије васпитачко медицинских струковних студија је на седници 

одржаној дана 25.03.2021. године усвојило Стратегију обезбеђења квалитета Академије 

васпитачко-медицинских струковних студија за период од 2021. до 2024. године као и Акциони 

план за спровођење Стратегија обезбеђења квалитета Академије васпитачко-медицинских 

струковних студија за период од 2021. до 2024. године 

Академија сваке треће године преиспитује и унапређује стандарде и поступке за обезбеђење 

квалитета. 

6. ЗАПОСЛЕНИ  

  

У току школске 2020/2021. године у Академији је било одређених  кадровских промена и код 

наставног и ненаставног особља.  

У радном односу на Академији васпитачко-медицинских струковних студија у октобру 2020. 

године су била 172 запослена, док је у истом периоду  2021. године број запослених 166.  
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7. РАД ОРГАНА АКАДЕМИЈЕ  

 

САВЕТ АВМСС као орган управљања  у периоду од 01.10.2020. до 30.09.2021. године 

одржао је седнице на којима је усвојено следеће: 

6. електронскa седницa, датум одржавања: 02.11.2020. године: 

Одлука о усвајању друге изменe Финансијског плана за 2020-у годину 

Одлука о усвајању друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2020-у годину 

Одлука о усвајању Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, набавки на које се 

закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга 

Одлука о усвајању Годишњег програма рада АВМСС 

 

7. електронскa седницa, датум одржавања: 29.01.2021. године: 

Одлука о усвајању Финансијског плана за период од 01.01.до 31.12.2021. године Академије 

васпитачко-медицинских струковних студија 

Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину Академије васпитачко-медицинских 

струковних студија 

Одлука о усвајању извештаја Централне пописне комисије са стањем на дан 31.12.2020. године 

8. електронскa седницa, датум одржавања: 28.02.2021. године: 

Одлука о усвајању Извештаја о пословању и Годишњег обрачуна Академије васпитачко – 

медицинских струковних студија за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године 

4. редовна седница, датум одржавања: 18.06.2021. године: 

Одлука о висини школарине на основним и мастер струковним студијама 

Одлука о висини других накнада за услуге из делатности Академије 

Одлука о усвајању пречишћеног текста Правилника о мерилима за утврђивање висине 

школарине и пружање услуга 

Одлука о расписивању избора за чланa Савета Академије васпитачко-медицинских струковних 

студија из реда ненаставног особља 

Одлука о коришћењу нераспоређене добити из претходних година 

Сагласност на измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији 

 

Наставно-стручно веће Академије као стручни орган у периоду од 01.10.2020. до 30.09.2021. 

године одржао је седнице на којима је усвојено следеће: 

26. електронскa седницa, датум одржавања: 08.10.2020. године: 

Сагласност за радно ангажовање наставника и сарадника Академије на другој високошколској 

установи 

Сагласност за ангажовање предавача ван радног односа за школску 2020/21 годину у Одсеку 

Ћуприја 
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Сагласност за расписивање конкурса за пријем и избор сарадника у настави за школску 2020/2021 

годину – 2 извршиоца,за предмете Здравствена нега у хирургији 1 и Здравствена нега у интерној 

медицини 2, Одсек Ћуприја. 

Одлука о увођењу вандредног испитног рока 

 Одлука о увођењу два апсолвентска испитна рока (вандредна)  

Усвајање календара рада на одсецима АВМСС за школску 2020/2021 годину 

Одлука о организовању наставе на Одсецима у зимском семестру 2020/21 

Одлука о давању сагласности за издавање уџбеника “Гинекологија и акушерство“  

Предлог председнику Академије за образовање комисије за писање  реферата и предлога за избор 

у звање и заснивање радног односа предавача из области Медицинских наука, ужа научно-

стручна област: Педијатрија.        

 

27. електронскa седницa, датум одржавања: 12.10.2020. године: 

Сагласност за радно ангажовање наставника и сарадника Академије на другој високошколској 

установи 

Сагласност за ангажовање наставника са друге високошколске установе 

 Одлука о расписивању конкурса за упис у I годину мастер струковних студија (други и трећи 

уписни рок) на Одсецима АВМСС 

 

28. електронскa седницa, датум одржавања: 23.10.2020. године: 

Измена и допуна сагласности за радно ангажовање наставника и сарадника Академије на другој 

високошколској установи 

Предлог за другу измену Финансијког плана за 2020-у годину 

Предлог за другу измену Плана јавних набавки за 2020-у годину 

Сагласност за радно ангажовање наставника и сарадника Академије на другој високошколској 

установи 

Сагласност за ангажовање наставника са друге високошколске установе 

Сагласност председнику Академије за образовање комисије за писање  реферата и предлога за 

избор у звање сарадника у настави за школску 2020/2021 годину – 2 извршиоца,за предмете 

Здравствена нега у хирургији 1 и Здравствена нега у интерној медицини 2, Одсек Ћуприја. 

Сагласност за расписивање конкурса за пријем и избор у звање предавача из уже научне области 

Фармација са фармакологијом са 5% радног времена, Одсек Ћуприја. 

 

29. електронскa седницa, датум одржавања: 26.10.2020.  године: 

Одлука о расписивању конкурса за упис у I годину основних струковних студија, студијског 

програма-Струковна медицинска сестра у одсеку Ћуприја 

 

30. електронскa седницa, датум одржавања: 06.11.2020. године: 

Одлука о избору у звање сарадника ван радног односа за предмете: Здравствена нега у хирургији 

1, Здравствена нега у хирургији 2, Здравствена нега у интерној медицини 1 и Здравствена нега у 

интерној медицини 2 у Одсеку Ћуприја 

Одлука о организовању наставе у Одсеку Ћуприја 
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Одлука о начину реализације ванредног апсолвентског испитног рока 

 

31. електронскa седницa, датум одржавања: 20.11.2020. године: 

Предлог о преласку на online наставу 

Сагласност председнику Академије за образовање комисије за писање  реферата и предлога за 

избор у звање предавача из уже научне области Фармација са фармакологијом са 5% радног 

времена, Одсек Ћуприја. 

 

32. електронскa седницa, датум одржавања: 23.11.2020. године: 

Одлука о именовању чланова Етичког одбора АВМСС 

Одлука о именовању Комисије за издавачку делатност АВМСС 

 

33. електронскa седницa, датум одржавања: 10.12.2020. године: 

Одлука о избору у звање и заснивање радног односа предавача из области Медицинских наука, 

ужа научно-стручна област: Педијатрија.      

Предлог о организовању наставе на АВМСС 

 

34. електронскa седницa, датум одржавања: 28.12.2020.  године: 

Одлука о избору у звање и заснивање радног односа предавача из уже научне области Фармација 

са фармакологијом са 5% радног времена, Одсек Ћуприја. 

Сагласност за радно ангажовање наставника и сарадника Академије на другој високошколској 

установи 

 

35. електронскa седницa, датум одржавања: 19.01.2021.  године: 

Одлука о начину одржавања јануарско-фебруарског испитног рока на Академији васпитачко-

медицинских струковних студија 

 

36. електронскa седницa, датум одржавања: 22.01.2021.  године: 

Сагласност за радно ангажовање наставника и сарадника Академије на другој високошколској 

установи 

 

37. електронскa седницa, датум одржавања: 27.01.2021.  године: 

Предлог Финансијског плана за период од 01.01.до 31.12.2021. године Академије васпитачко-

медицинских струковних студија 

Предлог Плана јавних набавки за 2021. годину Академије васпитачко-медицинских струковних 

студија 

 

38. електронскa седницa, датум одржавања: 12.02.2021.  године: 

Предлог о организовању наставе на АВМСС  

Сагласност за расписивање конкурса за пријем и избор у звање предавача за област Музика и 

извођачке уметности са 100% радним временом, Одсек Алексинац. 
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Сагласност за радно ангажовање наставника и сарадника Академије на другој високошколској 

установи 

Сагласност за ангажовање наставника са друге високошколске установе 

 

39. електронскa седницa, датум одржавања: 26.02.2021.  године: 

 

Предлог Извештаја о пословању и предлога Годишњег обрачуна Академије васпитачко-

медицинских струковних студија 

 Сагласност за расписивање конкурса за пријем и избор у звање наставника вештина за ужу 

научну област интегративна и социјална заштита са 100% радним временом, Одсек Ћуприја. 

Сагласност за расписивање конкурса за пријем и избор у звање предавача за научну област 

електротехника и рачунарство, ужа научна област информатика и статистика са 100% радним 

временом, Одсек Ћуприја. 

Сагласност за ангажовање предавача ван радног односа за школску 2020/21 годину у Одсеку 

Ћуприја 

 

40. електронскa седницa, датум одржавања: 03.03.2021.  године: 

 

Одлука о усвајању документације за реакредитацију студијског програма Струковни фармацеут- 

Елаборат 

Одлука о изменама и допунама Листе ужих научно-стручних области 

 

41. електронскa седницa, датум одржавања: 12.03.2021.  године: 

 

Сагласност председнику Академије за образовање комисије за писање  реферата и предлога за 

избор у звање Предавача за област Музика и извођачке уметности, Одсек Алексинац 

 

42. електронскa седницa, датум одржавања: 25.03.2021.  године: 

 

Сагласност за ангажовање предавача ван радног односа за школску 2020/21 годину у Одсеку 

Ћуприја. 

Усвојена Стратегија обезбеђења квалитета за 2021-2024. годину 

Усвојен Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета 2021-2024. годину 

Одлука о начину одржавања априлског испитног рока на Академији васпитачко-медицинских 

струковних студија 

 

43. електронскa седницa, датум одржавања: 22.04.2021.  године: 

 

Сагласност за радно ангажовање наставника и сарадника Академије на другој високошколској 

установи. 
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Сагласност председнику Академије за образовање комисије за писање  реферата и предлога за 

избор у звање наставника вештина за ужу научну област интегративна социјална и здравствена 

заштита са 100% радним временом, Одсек Ћуприја. 

Сагласност председнику Академије за образовање комисије за писање  реферата и предлога за 

избор у звање предавача за научну област електротехника и рачунарство, ужа научна област 

информатика и статистика са 100% радним временом, Одсек Ћуприја. 

 

44. електронскa седницa, датум одржавања: 21.05.2021.  године: 

 

Одлука о расписивању Конкурса за упис у I годину основних струковних студија на Одсецима 

АВМСС 

Одлука о расписивању Конкурса за упис у I годину мастер струковних студија на Одсецима 

АВМСС 

Предлог одлуке о висини школарине на основним и мастер струковним студијама 

Предлог одлуке о висини других накнада за услуге из делатности Академије 

Одлука о покретању поступка издавања публикације “Хирургија за струковне студије“ аутора др 

Момира Јовановића, проф.струк.студија и именовање рецензената  

 

Одлука о изменама и допунама Правилника о уџбеничкој литератури и издавачкој делатности  

 Предлог одлуке о коришћењу нераспоређене добити из претходних година 

 

Одлука о изменама и допунама Листе ужих научно-стручних области-Одсек Ћуприја 

 

45. електронскa седницa, датум одржавања: 24.06.2021.  године: 

 

Одлука о избору у звање и заснивање радног односа наставника вештина за ужу научну област 

интегративна социјална и здравствена заштита са 100% радним временом, Одсек Ћуприја. 

Одлука о избору у звање и заснивање радног односа предавача за научну област електротехника 

и рачунарство, ужа научна област информатика и статистика са 100% радним временом, Одсек 

Ћуприја. 

Сагласност за расписивање конкурса за пријем и избор у звање предавача, за ужу научно- 

стручну област: Фармација и фармакологија, са 100% радним временом, Одсек Ћуприја. 

Сагласност за расписивање конкурса за пријем и избор у звање         вишег предавача за област 

Српски језик и књижевност, са 100% радним временом, Одсек Крушевац. 

Одлука о изменама и допунама Правилника о стицању и расподели сопствених прихода 

 

46. електронскa седницa, датум одржавања: 08.07.2021.  године: 

 

Сагласност председнику Академије за образовање комисије за писање  реферата и предлога за 

избор у звање  вишег предавача за област Српски језик и књижевност, са 100% радним временом, 

Одсек Крушевац. 
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Сагласност председнику Академије за образовање комисије за писање  реферата и предлога за 

избор у звање предавача, за ужу научно - стручну област: Фармација и фармакологија, са 100% 

радним временом, Одсек Ћуприја. 

Одлука о прихватању уџбеника за издавање “Хирургија за струковне студије“ аутора др Момира 

Јовановића, проф.струк.студија 

 

47. електронскa седницa, датум одржавања: 23.08.2021.  године: 

 

Одлука о расписивању Конкурса за упис у I годину основних струковних студија (други уписни 

рок) на Одсецима АВМСС 

 Одлука о расписивању Конкурса за упис у I годину мастер струковних студија (други уписни 

рок) на Одсецима АВМСС 

 

48. електронскa седницa, датум одржавања: 30.08.2021.  године: 

 

Одлука о избору у звање и заснивање радног односа предавача, за ужу научно- стручну област: 

Фармација и фармакологија, са 100% радним временом, Одсек Ћуприја. 

 

Одлука о избору у звање и заснивање радног односа вишег предавача за област Српски језик и 

књижевност, са 100% радним временом, Одсек Крушевац. 

Одлука о избору у звање и заснивање радног односа асистента за област Страни језик (Енглески 

језик), са 100% радним временом, Одсек Крушевац. 

 

49. електронскa седницa, датум одржавања: 13.09.2021.  године: 

 

Одлука о расписивању Конкурса за упис у I годину основних струковних студија (трећи уписни 

рок) на Одсецима АВМСС 

Одлука о расписивању Конкурса за упис у I годину мастер струковних студија (трећи уписни 

рок) на Одсецима АВМСС 

Сагласност за радно ангажовање наставника и сарадника Академије на другој високошколској 

установи 

Сагласност за расписивање конкурса за избор у звање и заснивање радног односа предавача, за 

научну област Медицина, ужу научно- стручну област: Радиологија, са 5% радног времена, 

Одсек Ћуприја. 

Одлука о увођењу вандредног испитног рока-Октобар 2 

 

50. електронскa седницa, датум одржавања: 29.09.2021.  године: 

 

Усвајање календара рада на Oдсецима АВМСС за школску 2021/2022 годину 

Одлука о организовању наставе на Одсецима у зимском семестру 2021/22 
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51. електронскa седницa, датум одржавања: 07.10.2021.  године: 

 

Сагласност за радно ангажовање наставника и сарадника Академије на другој високошколској 

установи 

Сагласност за ангажовање наставника са друге високошколске установе 

 Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Наставно-стручног већа Академије 

 

52. електронскa седницa, датум одржавања: 14.10.2021.  године: 

 

Одлука о увођењу ванредног испитног рока за основне струковне студије у Одсеку Крушевац 

Сагласност председнику Академије за образовање комисије за писање  реферата и предлога за 

избор у звање и заснивање радног односа предавача за научну област Медицина, ужу научно- 

стручну област: Радиологија, са 5% радног времена, Одсек Ћуприја 

 

53. електронскa седницa, датум одржавања: 22.10.2021.  године: 

 

Сагласност за радно ангажовање наставника и сарадника Академије на другој високошколској 

установи 

 Сагласност за ангажовање наставника са друге високошколске установе 

 

54. електронскa седницa, датум одржавања: 29.10.2021.  године: 

 

Одлука о увођењу апсолвентског испитног рока (Новембар) 

  

КАТЕДРЕ АВМСС у периоду од 01.10.2020. до 30.09.2021. године разматрала су следећа 

питања, а оквиру своје надлежности и то: 

 

Катедра за друштвено-хуманистичке науке 

4. електронскa седницa, датум одржавања: 30.10.2020. године: 

Предлог набавке за потребе реализације наставе; 

Израда списка питања за колоквијум; 

Израда списка испитних питања; 

5. електронскa седницa, датум одржавања: 21.12.2020.  године: 

Списак тема за израду завршног рада на основним струковним студијама и ментора; 

Сагласност за ангажовање наставника др Игора Петровића за рад у Академији техничких 

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

Детаљније дефинисање висине новчаног износа за потребе покривања трошкова учешћа на 

Научно-стручним конференцијама у земљи и иностранству; 

6. електронскa седницa, датум одржавања: 18.01.2021.  године: 

Усвајање листе ментора за израду завршног рада на основним струковним студијама; 

Усвајање спискова тема за израду завршног рада на основним струковним студијама; 

Сагласност за ангажовање наставника др Иване Манић, вишег предавача, за рад у Академији 

техничких струковних студија Београд, одсек Примењене инжењерске науке, Пожаревац 

(383/18); 

7. електронскa седницa, датум одржавања: 16.6.2021.  године: 

Предлог Већу Академије за расписивање конкурса за избор у звање виши предавач за област 

српски језик и књижевност у Одсеку Крушевац; 

8. електронскa седницa, датум одржавања: 22.6.2021.  године: 

Предлог Већу Академије за расписивање конкурса за избор асистента за област Страни језик 

(Енглески језик) у Одсеку Крушевац 

9. електронскa седницa, датум одржавања: , 1.7.2021.  године: 

Предлог Наставно-стручном већу Одсека Крушевац и Већу Академије за формирање комисије за 

писање реферата и предлога за избор једног наставника у звање виши предавач за област Српски 

језик и књижевност у Одсеку Крушевац; 

Предлог Наставно-стручном већу Одсека Крушевац и Већу Академије за формирање комисије за 

писање реферата и предлога за избор једног сарадника у звање асистент за област Страни језик 

(Енглески језик) у Одсеку Крушевац; 

10. електронскa седницa, датум одржавања: 24.8.2021.  године: 

Предлог Наставно-стручном већу Одсека Алексинац и Већу Академије за давање сагласности за 

допунски рад на Академији техничко-уметничких струковних студија Београд, одсек Висока 

школа технике и рачунарства, др Весни Краварушић, професору струковних студија 

11. електронскa седницa, датум одржавања: 23.9.2021.  године: 

Информисање Већа Катедре о евентуалним променама у статусу наставника и сарадника за 

школску 2021/22. годину; 

Информисање Већа Катедре о евентуалним променама релевантним за радну биографију (допуне 

научно-стручних референци, задужења); 
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Предлози за набавку средстава и материјала за потребе реализације наставе предмета 

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; 

Предлози за давање сагласности за радно ангажовање наставника и сарадника катедре на другој 

високошколској установи; 

12. електронскa седницa, датум одржавања: 28.9.2021.  године: 

Предлог за давање сагласности за радно ангажовање наставника др Ивана Јанковића, професора 

струковних студија, на Академији техничко-васпитачких струковних студија, Одсек Пирот 

(Методика физичког васпитања (2+1) и Корективне игре (1+1)) у шк. 2021/22. 

Предлог за давање сагласности за радно ангажовање наставника др Весне Краварушић, 

професора струковних студија, на Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне 

информатичаре- Сирмијум (Сарадња породице и вртића (1+0), оптерећење 1,25) у шк. 2021/22. 

13. електронскa седницa, датум одржавања: 5. 10. 2021.  године: 

Предлог за расписивање конкурса  за пријем  у радни однос једног асистента за област 

Психолошке науке у Одсеку Крушевац. 

Предлог за ангажовање наставника са друге високошколске установе за област Педагошке науке, 

за рад у Одсеку Крушевац. 

Предлог за давање сагласност за радно ангажовање наставника и сарадника - наставника 

енглеског језика са друге високошколске установе  за Одсек Ћуприја. 

Предлог за давање сагласности за радно ангажовање наставника др Жилијете Кривокапић, 

професора струковних студија, на Високој школи социјалног рада, Београд (бр. 190 од 

25.08.2021.године и допуне достављене меилом 28.09.2021.) у шк.2021/22. 

 

Катедра за природно-математичке и информатичке науке; 

1. електронскa седницa, датум одржавања: 25.12.2020.  године: 

Предлог, Наставно-стручном већу Академије васпитачко-медицинских струковних студија у 

Крушевцу и Наставно-стручном већу Одсека у Ћуприји, за расписивање конкурса за избор једног 

извршиоца у звање предавача за научну област електротехника и рачунарство, ужа научна област 

информатика и статистика, на одређено време од 5 година са пуним радним временом, за рад у 

Одсеку Ћуприја. 

2. електронскa седницa, датум одржавања: 05.04.2021.  године: 

Предлог, Наставно-стручном већу Академије васпитачко-медицинских струковних студија у 

Крушевцу и Наставно-стручном већу Одсека у Ћуприји, чланова комисије за писање реферата, 
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за избор једног кандидата у звање “Предавач за научну област електротехника и рачунарство, 

ужа научна област информатика и статистика” у Одсеку Ћуприја 

 

3.електронскa седницa, датум одржавања: 08. 10. 2021. године: 

Давање сагласности за радно ангажовање наставника и сарадника са друге високошколске 

установе у Одсеку Ћуприја АВМСС: 

-наставник физике, 

-наставник информатике 

Давање сагласности за радно ангажовање наставника са друге високошколске установе у 

Одсеку Крушевац АВМСС: 

 

Катедра за здравствену негу 

 

 

6. електронскa седницa, датум одржавања: 10.10. – 12.10.2020. године: 

Предлог за ангажовање наставника са других високошколских установа за школску 

2020/2021. годину. 

 

7. електронскa седницa, датум одржавања: 16.10. – 19.10.2020. године: 

Предлог за ангажовање наставника са других високошколских установа за школску 

2020/2021. годину.  

 

8. електронскa седницa, датум одржавања: 20.10. – 21.10.2020. године: 

 

Предлог комисије за избор у звање сарадника у настави без заснивања радног Односа.  

9. електронскa седницa, датум одржавања: 04.11. – 05.11.2020. године: 

Измена и допуна распореда за први семестар Студијског програма струковна медицинска 

сестра. 

Измена распореда за први семестар Студијског програма струковна медицинска сестра 

бабица. 

Измена и допуна распореда за пети семестар Студијског програма струковна медицинска 

сестра (распоред практичне наставе за студенте из радног односа). 

 

10. електронскa седницa, датум одржавања: 18.11. – 19.11.2020. године: 

Измена и допуна распореда за први семестар студијског програма Струковни мастер 

медицинска сестра. 

Предлог за организовање консултативне наставе на првој години студија студијског 

програма Струковна медицинска сестра за студенте који су уписани по актредитацији 

2013. године. 

 

11. електронскa седницa, датум одржавања: 08.01. – 11.01.2021. године: 

Усвајање предлога тема за завршне радове студената на студијским програмима 

Струковна медицинска сестра, Струковна медицинска сестра бабица и Струковни мастер 
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медицинска сестра за школску 2020/2021. 

Усвајање предлога курикулума (Табеле 5.1) Студијског програма струковна медицинска 

сестра бабица. 

Давање сагласности за рад у другој високошколској установи професору струковних 

студија др сци. мед. Милету Деспотовићу. 

Усвајање предлога за расписивање конкурса за избор у звање наставника вештина за Ужу 

научну област интегративна здравствена и социјална заштита. 

 

12. електронскa седницa, датум одржавања: 26.01. – 27.01.2021. године: 

Измена предлога курикулума (Табела 5.1) студијског програма Струковна медицинсака 

сестра бабица. 

Усвајање предлога кадрова за поновну акредитацију студијског програма Струковна 

медицинсака сестра бабица. 

 

13. електронскa седницa, датум одржавања: 02.02. – 03.02.2021. године: 

Измена предлога кадрова за реализацију наставе на студијским програмима Струковна 

медицинска сестра, Струковна медицинска сестра бабица, Струковни мастер медицинска 

сестра. 

 

14. електронскa седницa, датум одржавања: 09.02. – 10.02.2021. године: 

Изјашњавање о Предлогу за расписиваање Конкурса за сараднике у настави због поновне 

акредитације Студијског програма Струковна медицинска сестра бабица. 

Изјашњавање о Предлогу за ангажовање наставника по уговору са других 

високошколских установа. 

 

15. електронскa седницa, датум одржавања: 18.02. – 19.02.2021. године: 

Изјашњавање о Предлогу ангажовања предавача ван радног односа због поновне 

акредитације Студијског програма Струковна медицинска сестра бабица. 

Изјашњавање о Предлогу ангажовања предавача ван радног односа за потребе реализације 

наставе у летњем семестру школске 2020/2021. године. 

 

16. електронскa седницa, датум одржавања: 23.02. – 24.02.2021. године: 

Изјашњавање о Измени и допуни Предлога тема за завршне радове на студијским 

програмима Струковна медицинска сестра и Струковни мастер медицинска сестра. 

 

17. електронскa седницa, датум одржавања: 02.03.– 04.03.2021. године: 

Усвајање Предлога Комисија за избор у звања сарадника у настави за потребе поновне 

акредитације Студијског програма Струковна медицинска сестра бабица. 

 

18. електронскa седницa, датум одржавања: 03.04.– 05.04.2021. године: 

Давање сагласности за допунски рад, до једне трећине, у другој високошколској установи 

др сци. мед. Сунчици Ивановић, вишем предавачу. Факултет здравствених наука из Ниша, 

доставио је Академији васпитачко-медицинских струковних студија захтев за радно 
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ангажовање др сци. мед. Сунчице Ивановић, у обиму од 3 часа недељно, који је заједно са 

пропратном документацијом прослеђен Катедри за здравствену негу на разматрање за 

давање сагласности за рад у тој високошколској установи. 

Разматрање предлога за одржавање колоквијума у летњем семестру школске 2020/2021. 

године. 

 

19. електронскa седницa, датум одржавања: 08.04.– 09.04.2021. године: 

Разматрање Предлога Комисије за избор у звање наставника вештина за Ужу научну 

област Инегративна здравствена и социјална заштита. 

 

20. електронскa седницa, датум одржавања: 05.05.– 06.05.2021. године: 

Предлог допуне Ужих научно-стручних области. 

 

21. електронскa седницa, датум одржавања: 18.09.– 20.09.2021. године: 

Давање сагласности наставници Одсека Ћуприја, Академије васпитачко- медицинских 

струковних студија у Крушевцу, др Сањи Трговчевић, професору струковних студија, за 

допунски рад у Високој спортској и здравственој школи у Београду. 

Усвајање предлога за радно ангажовање наставника и сарадника на студијском програму 

Струковна медицинска сестра, Струковна медицинска сестра бабица и Струковни мастер 

медицинска сестра за покривање дела наставе који се не може покрити сопственим 

кадром. 

 

22. електронскa седницa, датум одржавања: 13.10.– 14.10.2021. године: 

Предлог комисије за избор у звање сарадника у настави без заснивања радног односа за 

предмете здравствене неге у области хирургије на одређено време од 1 (једне) године. 

Предлог за давање сагласности за рад у другој високошколској установи др сци. мед. 

Невенки Добричић Чеврљаковић, професору струковних студија. 

 

23. електронскa седницa, датум одржавања: 28.10.– 29.10.2021. године: 

Предлог за давање сагласности за рад у другој високошколској установи др сци. мед. 

Милету Деспотовићу, професору струковних студија. 
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Катдра за фармацију 

 

5. електронска седница, датум одржавања 10.10.2020 

Предлог за давање сагласности, на радно ангажовање наставника, на другим високошколским 

установама (др. Петар Милић,професор струковних студија, за радно ангажовање на Академији 

струковних студија Шумадија). 

 

6. електронска седница, датум одржавања 20.10.2020 

Изјашњавање о предлогу  ангажовања, предавача за наставну област Фармација и 

фармакологија, на 

одређено време од 5 година, са 5% радног времена, за потребе реализације наставе на 

студијском 

програму Струковни фармацеут 

 

7. електронска седница, датум одржавања 13.11.2020 

Изјашњавање о предлогу  формирања комисије, за избор у звање  предавача за наставну област 

Фармација и фармакологија, на одређено време од 5 година, са 5% радног времена, по конкурсу 

објављеном 04.11.2020. у огласима Послови у следећем саставу:проф др Драган Миловановић, 

редовни 

професор Медицинског факултета у Крагујевцу-председник комисије, спецфарм Милица 

Станојевић, 

предавач сс члан, спецфарм Јагода Николић, предавач сс, члан 

 

8. електронска седница, датум одржавања 11.12.2020 

Усвајање тема  за завршне радове, школске 2020/2021, на Катедри за фармацију, АВМСС, 

одсекЋуприја 

 

9. електронска седница, датум одржавања 02.02.2021.одржана 

Предлог кадрова по предметима за теоријску и практичну наставу, на смеру Струковни 

фармацеут, за 

летњи семестар школске 2020/2021 

 

10.електронска седница, датум одржавања 26.02.2021 

Усвајање допуне и измене Ужих научно-стручних области 

Усвајање Елабората за акредитацију Студијског програма Струковни фармацеут 

Усвајање Кадрова и предмета за акредитацију Студијског програма Струковни фармацеут 

 

11. електронска седница, датум одржавања 05.04..2021.одржана 

1.Усвајање термина за полагане колоквијума уживо у просторијама Одсека Ћуприја АВМСС уз 

придржавање свих мера епидемиолошке заштите, у летњем семестру школске 2020/2021  

 

12. електронска седница, датум одржавања 27.05.2021 

Усвајање предлога за расписивање конкурса за избор у звање предавача за Ужу научну област 



Извештај о раду за школску 2020/2021.  
_____________________________________________________________________________________  

  

страна | 22   

  

фармације и фармакологије 

 

13 електронска седница, датум одржавања 01.06.2021 

1.Предлог Комисије за избор предавача на 100% радног времена, за Ужу наставно 

стручнуобласт 

Фармација и фармакологија у саставу:проф. др Драган Миловановић, редовни професор, Ужа 

научна област 

Фармакологија итоксикологија, Факултет медицинских наука, Унивезитета у 

Крагујевцудипл.фарм.спец 

Јагода Николић, предавач струковних студија, Ужа наставно стручна областФармација и 

фармакологија, 

АВМСС, дипл.фарм.спец Марија Јовановић, предавач струковних студија, Ужа наставно 

стручна 

областФармација и фармакологија, АВМСС 

 

14.електронска седница, датум одржавања 19.09.2021 

Усвајање предлога за радно ангажовање наставника и сарадника на студијском програму 

Струковни 

фармацеут,за зимски семестар 2021/2022. 

 

15. електронска седница, датум одржавања 28.09.2021 

Давање сагласности др. Петру Милићу, професору струковних студија, Академије васпитачко 

медицинских струковних студија, за рад у другој високошколској установи за школску 

2021/2022 године 

 

16. електронска седница, датум одржавања 24.10.2021 

Предлог наставника, Виолете Илић Тодоровић, вишег предавача сс, да се вежбе из 

Фармацеутскехемије, 

одржавају у просторијама школе. Разлог је бољи квалитет наставе,  јер се вежбе заснивајуна 

доказним 

хемијских реакцијама, које само могу да се виде и изводе у лабораторији. 

 

Катедра за физикалну медицину, рехабилитацију и специјалну едукацију 

 

6. електронска седница  датум одржавања 08.12.2020.године 

- Изјашњење о предложеним темама за завршне радове из оних предмета на којима се могу 

реализовати завршни радови, на студијском програму струковни физиотерапеут 

7.електронска седница датум одржавања 22.01.2021. године 

- Изјашњење о предлогу кадрова за ангажовање у летњем семестру школске 2020/21 године 

- Увид у прелиминарну табелу за мастер струковне студије и давање предлога за допуну и измену 

исте, како по питању предложених предмета, тако и по питању предложеног кадра 

 

8.електронска седница, датум одржавања 02.02.2021.године 
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- Изјашњење о измени у предлогу кадрова за ангажовање у летњем семестру школске 2020/21 

године 

- Достављање Плана рада за петнаест радних недеља у летњем семестру до 15.02.2021.  

- Достављање термина консултација за летњи семестар 2020/21  

 

9.електронска седница , датум одржавања 17.02.2021.године 

- Изјашњење о  предлогу кадрова за ангажовање у летњем семестру школске 2020/21 године  

- Предлог за ангажовање предавача по уговору за извођење практичне наставе на предмету 

Специјална физикална терапија и Кинезиологија 2,  др мед. Ана Тодосијевић, специјалиста 

физикалне медицине и 

рехабилитације 

- Предлог за ангажовање предавача по уговору за извођење практичне наставе на предмету 

Протетика и ортотика и Медицинска рехабилитација 2, др мед. Јелена Анђелковић, 

специјалисата физикалне медицине и рехабилитације 

- Предлог за ангажовање предавача по уговору за извођење практичне наставе на предмету 

Медицинска рехабилитација 2, др мед. Гордана Младеновић, спец.опште медицине – са 

супспецијализацијом из реуматологије 

 

10.електронска седница,датум одржавања 05.04.2021.године 

- Изјашњење о предлогу за начин одржавања колоквијума у летњем односно текућем семестру 

 

11. електронска седница  датум одржавања 07.07.2021.године 

- Увид у електронски образац и оптерећење запослених професора струковних студија, виших 

предавача, предавача и наставника вештина, након уношења података о ангажовању запослених, 

на предметној и 

практичној настави 

- Изјашњење о Табели 5.1 са предлогом кадрова за студијски програм Струковни мастер 

физиотерапеут (за школску 2021/22 годину) 

 

12.електронска седница, датум одржавања 17. 09. 2021 година 

- Усвајање предлога за радно ангажовање наставника и сарадника на студијском програму 

Струковни физиотерапеут за покривање дела наставе који се не може покрити сопственим 

кадром 

- Давање сагласности наставницима Одсека Ћуприја Академије васпитачко-медицинских 

струковних студија у Крушевцу за рад на другим високошколским установама  

- Давање овлашћења секретару Катедре за физикалну медицину, рехабилитацију и специјалну 

едукацију, др Наташи Савић, предавачу на истоименој катедри, за упис стручне праксе 

студентима прве, друге и треће године а због оправданог одсуства шефа катедре 

 

13. електронска седница, датум одржавања 13.10.2021.године 

- Давање сагласности за ангажовање наставника др сци мед Јасмина Салевић Обрадовић, проф 

струк студија број 1М-222/21 од 04.10.2021.године на Високој здравственој школи струковних 

студија 



Извештај о раду за школску 2020/2021.  
_____________________________________________________________________________________  

  

страна | 24   

  

 у школској 2021/2022.години.  

- Изјашњење о предлогу за формирање комисије за пријем  сарадника у настави из области 

медицине ужа научно стручна област Анатомија и физиологија са патофизиологијом на одређено 

време од 1 (једне) године  

Предлог комисије је :  

 

1. др сци мед Христос Алексопулос,проф струк.студ. ужа научно стручна област 

Анатомија и физиологија са патофизиологијом   

2.др сци мед Славиша Минић, виши предавач, ужа научностручна област Физикална 

медицина и рехабилитација  

3. др мед Марија Миловановић, асистент ужа научно стручна област Анатомија и 

физиологија са патофизиологијом 

 

Катедра за предклиничку медицину 

 

8. електронска седница Катедре за предклиничку медицину сазвана је 16.12.2020. године, 

завршена 18.12.2020. године. 

Усвајање предложених тема дипломских радова на смеру Струковни медицински радиолог, уз 

прослеђене теме од стране потенцијалних ментора. Сви чланови Катедре, који су гласали (15 

чланова), гласали су за предложени дневни ред као и за једину тачку дневног реда, и тиме је Веће 

Катедре за претклиничку медицину прихватило предложене теме завршних радова на студијском 

програму Струковни медицински радиолог. 

 

9. електронска седница Катедре за предклиничку медицину сазвана је 25.01.2021. године, 

завршена 27.01.2021. године.  

Давање сагласности др мед. наука Биљани Илић, проф. струковних студија за допунски рад (до 

оптерећења 3,5 часова недељно) у Високој здравствено-санитарној школи "Висан" у Београду за 

школску 2021/22. годину 

  

10. електронска седница Катедре за предклиничку медицину сазвана је 03.02.2021. 

године, завршена 04.02.2021. године.  

 Усвајање Предлога кадрова за студијски програм Струковни медицински радиолог за летњи 

семестар школске 2020/21. године, уз прилог.  

 

11. електронска седница Катедре за предклиничку медицину сазвана је 04.03.2021. 

године, завршена 05.03.2021. године.  

Усвајање Предлога да се на студијском програму Струковни медицински радиолог, на предмету 

Здравствена нега, ангажовани наставник вештина Чедомирка Станојевић, привремено замени 

наставником вештина Светланом Чапаковић (бившом Миловановић), уз образложење.  

 

12. електронска седница Катедре за предклиничку медицину сазвана је 05.04.2021. 

године, завршена 06.04.2021. године.  
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Доношење одлуке о начину и терминима одржавања колоквијума у летњем семестру текуће 

2020/2021 школске године, уз образложење и одговарајући прилог. 

 

13. електронска седница Катедре за предклиничку медицину сазвана је 12.08.2021. 

године, завршена 16.08.2021. године.  

Покретање иницијативе за расписивање конкурса за радно место предавача на студијском 

програму Струковни медицински радиолог са 5% радног времена, на одређено време, уз 

образложење да 

једном од предавача на студијском програму Струковни медицински радиолог (др спец. 

радиологије Зорану Милошевићу) истиче избор у звање 01.10.2021. године,  

 

14. електронска седница Катедре за предклиничку медицину сазвана је 17.09.2021. 

године, завршена 20.09.2021. године.: 

Давање сагласности др мед. наука Татјани Килибарди, професору струковних студија и др мед. 

наука Љиљани Антић, професору струковних студија за рад у другим високошколским 

установама, уз прилоге; 

Усвајање предлога за радно ангажовање наставника и сарадника на студијском програму 

Струковни медицински радиолог за покривање дела наставе који се не може покрити сопственим 

кадром, уз прилог; 

Давање овлашћења секретару Катедре за претклиничку медицину за упис стручне праксе 

студентима прве, друге и треће године а због оправданог одсуства шефа Катедре за претклиничку 

медицину. 

 

15. електронска седница Катедре за предклиничку медицину сазвана је 28.10.2021. 

године, завршена 29.10.2021. године .  

Дневни ред је био давање сагласности др сци. мед. Биљани Илић за допунски рад у другој 

високошколској установи – „Висан“, за школску 2022/2023. годину, уз образложење.  

 

 

Комисије за издавачку делатност Академије 

2. електронскa седницa, датум одржавања: 04.12.2020.  године: 

Предлози о изменама и допунама постојећег Правилника о уџбеничкој литератури и издавачкој 

делатности Академије 

Изјашњење о изменама и допунама за Импресум часописа Понс 

3. електронскa седницa, датум одржавања: 27.01.2021.  године: 

Изјашњење о Предлозима о изменама и допунама постојећег Правилника о раду Комисије за 

издавачку делатност приказаним у Записника са електронске седнице Комисије за за издавачку 

делатност Академије одржане 02-04.12.2021.године 

Изјашњење предлогу цене од 1190,00 РСД уџбеника “Гинекологија и акушерство” аутора 

Љиљане Антић, Лидије Тасић и Милета Деспотовића на основу калкулација из прилога. 
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4. електронскa седницa, датум одржавања: 02.04.2021. године: 

Изјашњење о предлогу да се покрене поступак издавања публикације “Хирургија за струковне 

студије” аутора Момира Јовановића професора струковних студија Академије васпитачко-

медицинских струковних студија и Мојсија Радовића и за исти именују рецензенти: 

1) Проф. др сци. мед. Миодраг Ракић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета 

у Београду (ужа научна Хирургија) у наставној бази КЦС Клинике за неурохирургију. 

2) Асс. др сци. мед. Војислав Богосављевић, клинички асистент Медицинског факултета 

Универзитета у Београду (ужа научна област Хирургија), у наставној бази КЦС Клинике за 

неурохирургију 

Изјашњење о предлогу да се именује лице за контролу предате публикације са аспекта техничке 

припремљености за штампу. 

5. електронскa седницa, датум одржавања:15.06.2021. године: 

Изјашњење o предлогу одлуке да се у 360 примерака 1 штампа уџбеник “Хирургија за струковне 

студије” аутора Момира Јовановића професора струковних студија Академије васпитачко 

медицинских струковних студија и Мојсија Радовића на основу достављене рецензије: 

1) Проф. др сци. мед. Миодрага Ракића, редовног професора Медицинског факултета 

Универзитета у Београду (ужа научна Хирургија) у наставној бази КЦС Клинике за 

неурохирургију и 

2) Асс. др сци. мед. Војислава Богосављевића, клиничког асистента Медицинског факултета 

Универзитета у Београду (ужа научна област Хирургија), у наставној бази КЦС Клинике за 

неурохирургију. 

6. електронскa седницa, датум одржавања: 07.07.2021. године: 

Избор председника и заменика председника Комисије за издавачку делатност у складу са 

одлуком о изменама и допунама правилника о уџбеничкој литератури и издавачкој делатности 

бр 01-309/21 од 21.05.2021.године 

7. електронскa седницa, датум одржавања: 27.08.2021. године: 

Изјашњење о предлогу Процедуре за подношење апликације за издавање монографске 

публикације. 

Изјашњење о предлогу Техночког упутства за израду монофраске публикације. 
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8. ФИНАНСИЈЕ  

  

Савет АВМСС је дана 02.11.2020. године Усвојио другу измену Финансијског плана за 2020. 

годину, која се односи на  алокацију средстава у износу од 500.000,00 динара, а на истој седници 

је Усвојена и  друга измену и допуну Плана јавних набавки за 2020-у годину Академије 

васпитачко-медицинских струковних студија. 

Финансијски план за период од 01.01.до 31.12.2021. године Академије васпитачко-медицинских 

струковних студија и План јавних набавки за 2021. годину Академије васпитачко-медицинских 

струковних студија усвојени су Одлуком Савета од 29.01.2021. године 

        

 

             

       Председник Савета Академије 

 

                                                                    _________________________________________   

                                                                                        др Милутин Ђуричковић 


