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Р е п у б л и к а    С р б и ј а 

Наставно-стручно веће 

Дел. бр.: 03-1801/19 

Датум: 27.12.2019. год. 

З А П И С Н И К 

Са 8. редовне седнице Наставно-стручног већа одсека Ћупријa, одржане 27.12.2019. 

године, са почетком у 11.30 часова. Седници присуствује 30 чланова већа. 

Седницом Наставно-стручног већа одсека председава Руководилац одсека Ћуприја, др 

сци. мед. Љиљана Антић, професор струковних студија. По констатовању да постоји кворум за 

рад, председавајућа је предложила дневни ред са допуном две тачке и то:  

- Предлог за усвајање елабората за акредитацију студијског програма Струковна 

медицинска сестра; 

- Измена чланова комисије за квалитет. 

Овакав предложени дневни ред са допуном једногласно је усвојен. 

Седници нису присуствовали следећи чланови: Сања Трговчевић, Јурињак Зорана, 

Миловановић Светлана, Пирић Слађана, Јововић Горан, Секуловић Лепосава, Бошњак Иван. 

 

Д н е в н и   р е д 

1. Усвајање Записника са претходних седница Већа Одсека Ћуприја (3.редовна; 

4.електронска; 5.електронска; 6.електронска; 7.електронска седница); 

2. Предлог  о ангажовању  предавача ван радног односа; 

3. Предлог  о ангажовању наставника по уговору са других  ВШУ; 

4. Изјашњавање о предлогу  чланова  Катедри у Одсеку Ћуприја; 

5. Изјашњавање о предлогу допуна и измена Листе ужих наставно-стручних области; 

6. Избор једног члана наставно-стручног већа одсека у наставно-стручно веће Академије; 

7. Разматрање предлога одлуке о усвајању елабората за реакредитацију студијског програма 

Струковна медицинска сестра;  

8. Измена чланова комисије за квалитет; 

9. Разно.  

 

Р а д : 

Предложени дневни ред  је стављен на гласање и исти је једногласно усвојен (са 30 гласова 

ЗА). 

Т.1. За реч се јавила Сунчица Ивановић, која је навела да је послала мејл руководиоцу одсека и 

жели да се по том допису Веће изјасни.  
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Руководилац одсека је реч дала секретару одсека да да образложење. Секретар одсека у свом 

обраћању члановима Већа наводи да му је мејл прослеђен у току дана, око 10 часова и да није 

имао много времена да се њиме бави. Прегледајући мејл, примедбе у прве две тачке се односе на 

другу редовну седницу, а записнике са те седнице је усвојен тако да је безпредметно говорити о 

седници и њеном току када је записник већ усвојен.  

Што се тиче даљих навода у допису, не видим никакве нејасноће, али за неку даљу анализу би ми 

требало више времена. 

Сунчица Ивановић је захтевала да се на седници Већа прочита њен приговор. Како је секретар 

поновио да је записник са седнице на коју се приговор улаже већ усвојен, то нема потребе поново 

по њему одлучивати (У прилогу записника се налази цео текст приговора, заведен под дел-бр.03-

1807/19-3, од 27.12.2019.год.)..  

Руководилац др сци. мед. Љиљана Антић ставила је записнике са претходних седница на 

усвајање и исти су са 28 гласоваа ЗА, једним гласом ПРОТИВ и једним гласом УЗДРЖАНИМ 

усвојени, па је већином гласова донета следећа 

 

ОДЛУКА 

Усвајају се записници са 3.редовне; 4.електронске; 5.електронске; 6.електронске и 

7.електронске седнице већа одсека Ћуприја 

 

Т.2. Поводом ове тачке председавајућа седнице дала је уводно излагање у коме је навела да су 

чланови већа добили материјал са именима лица која треба ангажовати као предаваче ван радног 

односа, због реакредитације студијског програма Струковна медицинска сестра за школску 

2020/2021. школску годину и то :  

1. спец. др мед. Светлана Мемаровић 

2. спец. др мед. Ђорђе Живановић 

3. др мед. Милош Нешковић 

4. спец. др мед. Љубинка Митровић 

5. спец. др мед. Иван Божиновић 

6. др мед. Андреја Тодоровић 

7. др мед. Виолета Стајић. 

Сунчица Ивановић јавила се за дискусију, али како се њено излагање није односило на ову тачку, 

председавајућа је исту опоменула и упутила је да се јави кад на ред дође тачка 7. дневног реда. 

Председавајућа је дала на изјашњавање члановима већа горе наведени предлог и исти је усвојен 

са 28 гласова ЗА и 1 гласом ПРОТИВ и једним гласом УЗДРЖАНИМ, па је већином гласова 

донет је следећи 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

Због реакредитације студијсог програма Струковна медицинска сестра, предлаже се 

ангажовање предавача ван радног односа:  

1. спец. др мед. Светлана Мемаровић 

2. спец.  др мед. Ђорђе Живановић 
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3. др мед. Милош Нешковић 

4. спец.  др мед. Љубинка Митровић 

5. спец.  др мед. Иван Божиновић 

6. др мед. Андреја Тодоровић 

7. др мед. Виолета Стајић. 

 

Т.3. У вези ове тачке, председавајућа већем је навела да је због потреба реакредитације 

студијског програма Струковна медицинска сестра, неопходно ангажовање наставника по 

уговору са других ВШУ и то: 

1. Проф. др Јасмина Кнежевић 

2. Проф. др Слободанка Митровић 

3. Проф. др Предраг Чановић 

4. Проф. др Милован Матовић 

5. Проф. др Драган Миловановић 

6. Проф. др Милан Милисављевић 

7. Доц. др Александар Мартиновић 

8. Проф. др Владимир Живковић 

9. Проф. др Александра Димитријевић,  

 

а за потребе Мастер студија:  

1. Др Владимир Орлић. 

 

За реч се јавила Сунчица Ивановић, која је имала примедбу на ангажовање др Владимира Орлића. 

Председавајућа др сци.мед. Љиљана Антић у вези овог приговора је навела да се приликом 

акредитације студијског програма, у електронском обрасцу уносе сви ангажовани наставници у 

установи. 

Затим су се за реч јавили др сци.мед. Татјана Килибарда и проф. др сци.мед. Горан Голубовић, 

наводећи да научни сарадник може бити ангажован само на мастер академским студијама, а у 

нашој установи се изводе струковне мастер студије.  

Председавајућа др сци. мед. Љиљана Антић навела је да је у школи било више контрола од стране 

Министарства просвете, у време док је директор био др сци.мед. Христос Алексопулос и дала је 

реч њему. 

Др сци. мед. Христос Алексопулос је навео да је била контрола, а да је Владимир Орлић био у 

програму за Мастер студије и да комисија за акредитацију није имала примедби, као ни контрола 

од стране Министарства која је била на Академији недавно. Сматра да веће одсека не треба да 

доноси закључке, већ за то постоје надлежни органи. 

Др сци. мед. Татјана Килибарда је предложила да се ова тачка подели и то: 3а и 3б, јер се под 

тачком 3 наводи: „Предлог  о ангажовању наставника по уговору са других ВШУ“ , а како др 

Владимир Орлић не ради на ВШУ, да се предлог за његово ангажовање уврсти под тачком 3б. Веће 

одсека је прихватило овакав предлог и тачка 3 је раздвојена на 3а и 3б. 

Након краће дискусије, приступило се одлучивању по тачки 3а са 26 гласова ЗА, 1 гласом ПРОТИВ 

и 3 УЗДРЖАНА гласа донет је следећи  

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

а) због акредитације студијског програма Струковна медицинска сестра  неопходно је 
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ангажовање наставника са других високошколских установа: 

1.  Проф. др Јасмина Кнежевић 

редовни професор 

Ужа научна област Педијатрија 

Факултет Медицинских наука 

Универитета у Крагујевцу 

2.  Проф. др Слободанка Митровић 

ванредни професор 

Ужа научна област Патолошка 

анатомија Факултет Медицинских 

наука Универитета у Крагујевцу 

3.  Проф. др Предраг Чановић 

редовни професор 

Ужа научна област Инфективне 

болести Факултет Медицинских наука 

Универитета у Крагујевцу 

4.  Проф. др Милован Матовић 

редовни професор 

Ужа научна област Нуклеарна 

медицина 

Факултет Медицинских наука 

Универитета у Крагујевцу 

5.  Проф. др Драган Миловановић 

редовни професор 

Ужа научна област Фармакологија и 

токсикологија 

Факултет Медицинских наука 

Универитета у Крагујевцу 

6.  Проф. др Милан Милисављевић 

редовни професор 

Ужа научна област Анатомија 

Медицински факултет Универитета у 

Београду 

7.  Доц.др Александар Мартиновић 

Доцент 

ужa научнa област Јавноправна 

Правнi факултет Универитета у 

Новом Саду 

8.  
Проф. др Владимир Живковић 

 

ванредни професор 

 ужа научна област Физиологија 

Факултет Медицинских наука 

Универитета у Крагујевцу 

9.  Проф. др Александра Димитријевић 

ванредни професор 

 ужа научна област Гинекологија и 

акушерство 

Факултет Медицинских наука 

Универитета у Крагујевцу 
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б) затим се приступило одлучивању по тачки 3б са 24 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и 4 

УЗДРЖАНА гласа донет је следећи 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

Због акредитације студијског програма Струковна медицинска сестра  неопходно је 

ангажовање стручног сарадника са Института: 

1.  
Др Владимир Орлић 

научни сарадник 

област техничко-технолошких наука-

електроника, телекомуникације и 

информационе технологије 

 

Т.4. По овој тачки председавајућа је констатовала да су чланови већа добили предлог чланова 

Катедри у одсеку Ћуприја. Потом је реч дала известиоцу др сци.мед. Биљани Илић, која наводи 

да по новом статуту више не постоје већа студијских програма, већ већа катедри. Како су сви 

чланови упознат са предложеним саставом катедри, било је неких питања од стране др сци.мед. 

Јадранке Урошевић, везано за катедру у којој је она предлогом распоређена, па је потребно да те 

примедбе и образложи. Затим је др сци.мед. Христос Алексопулос предложио да се на основу 

предлога о саставу катедри иде редом, па ако има других приговора да се о томе дискутује кад се 

о томе расправља.   

Др сци.мед. Јадранка Урошевић наводи да је на састанцима са помоћником председника за 

наставу изнела своје примедбе и исте написала које је желела да прочита члановима већа одсека. 

Приговор се односи на чланство у катедри за Физикалну медицину и рехабилитацију, а она је 

бирана за наставно-стручну област Здравствена нега. (У прилогу записника се налази цео текст 

приговора, заведен под дел-бр.03-1807/19, од 27.12.2019.год.). 

Председавајућа је прочитала предлог прве катедре одн. Катедре за предклиничку медицину, са 

напоменом да проф. др сци.мед. Лепосава Секуловић, са 31.12.2019. одлази у пензију. Како друге 

дискусије није било, предлог је стављен на гласање и исти је усвојен већином гласова: 29 гласова 

ЗА и 1 гласом УЗДРЖАНИМ, те је донет следећи  

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

I. Предлажу се чланови катедре за Предклиничку медицину у следећем саставу: 

1. Лепосава Секуловић 

2. Христос  Алексопулос 

3. Биљана Илић 

4. Иван Бошњак 

5. Татјана Килибарда 

6. Горан Голубовић 

7. Татјана Стојковић 

8. Војкан Станојевић 

9. Бојана Барлов 
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10. Марија Миловановић. 

 

II. Председавајућа је прочитала предлог друге катедре одн. Катедре за Здравствену негу. За реч се 

јавио Христос Алексопулос који је предложио да се ова катедра допуни са још 2 колегинице, које 

такође имају избор за наставно-стручну област Здравствена нега и то: др сци.мед. Сања 

Трговчевић и др сци.мед. Јадранка Урошевић. Др сци.мед. Миле Деспотовић је подржао предлог 

Христоса да поменуте колегинице ужу у састав Катедре за Здравствену негу, а да од Академије 

затражимо измену Статута, да катедру могу да чине 3 наставника.   

Умеђувремену, др сци.мед. Сунчица Ивановић се јавила да има обавезе и  напустила седницу 

већа одсека. 

После краће дискусије одлучено је да се веће одсека изјасни о саставу катедре за Здравствену 

негу, онако како је послато у материјалу за седницу. Већином гласова за такав предлог је гласало  

27 чланова ЗА, 1 ПРОТИВ, док 1 члан већа није гласао, па је донет следећи 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

Предлажу се чланови катедре за Здравствену негу у следећем саставу: 

1. Немања Ненезић 

2. Миле Деспотовић 

3. Љиљана Антић 

4. Светлана Миловановић 

5. Милена Златановић 

6. Чедомирка Станојевић 

7. Сунчица Ивановић 

8. Јелена Александрић 

9. Надежда Динић 

10. Јаранка Урошевић (на основу приговора дел.бр. 03-1807/19 од 27.12.2019.год.) 

 

III. Председавајућа је прочитала предлог треће катедре одн. Катедре за физикалну медицину, 

рехабилитацију и специјалну едукацију. На основу уложеног приговора др сци мед. Јадранка 

Урошевић (приговор дел.бр. 03-1807/19 од 27.12.2019.год. саставни је део овог записника), 

именована је образложила свој приговор и објаснила зашто би требало да се нађе у катедри 

Здравствене неге.  

После краће дискусије, овакав предлог Јадранке Урошевић стављен је на гласање и исти је 

једногласно усвојен и то: 29 гласова ЗА, те је донет следећи 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

Предлажу се чланови Катедре за физикалну медицину, рехабилитацију и специјалну 

едукацију 

1. Славиша Минић 

2. Слађана Арсић 
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3. Сања Трговчевић 

4. Наташа Савић, 

5. Јаранка Урошевић (се распоређује у катедру Здравствене неге, на основу приговора 

дел.бр. 03-1807/19 од 27.12.2019.год.) 

 

IV. Председавајућа је прочитала предлог четврте катедре одн. Катедре за фармацију. Како 

дискусије није било, једногласно (са 29 гласова ЗА) је донет следећи 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

Предлажу се чланови катедре за Здравствену негу у следећем саставу: 

1. Петар Милић 

2. Јасмина Јовановић Мирковић 

3. Драгослав Илић 

4. Виолета Илић 

5. Јагода Николић 

6. Марија Јовановић 

7. Слађана Пирић. 

 

V. Председавајућа је прочитала предлог пете катедре одн. Катедре за друштвено-хуманистичке 

науке.  

За дискусију се јавио проф. др сци.мед. Горан Голубовић, наводећи да треба раздвојити 

наставнике психологије са одсека у Ћуприји и одсека Крушевац и Алексинац, јер се ради о 

Медицинској психологији у одсеку Ћуприја, а у одсецима Крушевац и Алексинац о психологији 

деце предшколског узраста. Овај предлог је подржао и Христос Алексопулос и сматрада треба 

још једном размотрити уже наставо-стручне области.  

Како дискусије није било, једногласно је донет следећи  

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

Предлажу се чланови катедре за друштвено-хуманистичке науке у следећем саставу: 

1. Жилијета Кривокапић 

2. Бојан Вељковић 

3. Нела Мариновић 

4. Зорана Јурињак. 

 

VI. Председавајућа је прочитала предлог пете катедре одн. Катедре за природно-математичке и 

информатичке науке.  

Како дискусије није било, једногласно је донет следећи  

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
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Предлажу се чланови катедре за природно-математичке и информатичке науке у следећем 

саставу: 

1. Горан Јововић 

2. Драган Антић. 

 

Т.5.  Председавајућа је по овој тачки информисала чланове Већа да су добили материјал уз позив, 

где је код уже наставно-стручне области Енглески језик додат је предмет Енглески језик у 

здравству. 

За реч се јавио проф. др Горан Голубовић, који је имао одређене сугестије и примедбе на предлог 

допуна и измена листе наставно-стручнних области, (У прилогу записника се налази цео текст 

приговора, заведен под дел-бр.03-1807/19-1, од 27.12.2019.год.). 

Др сци.мед. Горан Голубовић је напустио седницу Већа. 

Председавајућа је изнела да је потребно ревидирати листу ужих наставно-стручних области на 

нивоу целе Академије. 

У дискусију се укључила и Чедомирка Станојевић, која је својим излагањем желела да помогне 

сагледавање проблема по овој тачки. 

Др сци. мед. Татјана Стојковић је предложила да се предмети: Медицинска етика, Медицински 

велнес и Комплементарна и традиционална медицина додају у XV област Дерматовенерологија. 

За реч се јавила др сци.мед. Др сци. мед. Јасмина Јовановић-Мирковић, која је предложила 

допуну III наставно-стручне области Анатомија и Физиологија са Патофизиологијом, предметом 

Микробиологија са имунологијом. 

Наставник страног језика Нела Мариновић је подсетила председавајућу да је раније мејлом 

послала своју примедбу на XI област: Енглески језик, где се наводи да у ту групу предмета треба 

додати и Енглески језик у здравству, као и да су се предмети: Методика наставе у сестринству; 

Етика и законодавство; Иновативне методе наставе вероватно гршком нашли у области Енглески 

језик. (У прилогу записника се налази цео текст приговора, заведен под дел-бр.03-1807/19-2, од 

27.12.2019.год.). 

Предлог са изменама и допунама наставника: др сци. мед. Татјане Стојковић, др сци. мед. 

Јасмине Јовановић-Мирковић и наставника страног језика Неле Мариновић је стављен на 

гласање и исти је једногласно усвојен и то са 28 гласова ЗА, тако да је донет је следећи 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

Усваја се Листа наставно-стручних области, са изменама и допунама и као таква се 

прослеђује Наставно-стручном већу Академије на сагласност . 

 

Т.6.  По овој тачки, председавајућа је затражила да чланови већа дају предлоге за избор једног 

члана у састав Већа Академије. 

За реч се јавла др сци. мед. Јасмина Јовановић Мирковић, која је за члана, испред већа одсека 

Ћуприја предложила др сци. мед. Христоса Алексопулоса, уз образложење да је он у школи од 

оснивања, као и да је био директор исте и да би могао да их представља у Већу Академије.  
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Потом се за реч јавила др сци. мед. Татјана Килибарда, која је за члана већа Академије, испред 

већа осека Ћуприја предложила проф. др сци. мед. Горана Голубовића, који јој је дао сагласност 

иако је напустио седницу. Као разлог наводи да је он професор који има искуства и да би могао 

да доведе до унапређења рада. 

Како других предлога није било, председавајућа је у складу са пословником о раду већа одсека, 

питала чланове већа да ли желе да се изјасне тајно или јавно о кандидатима. Једногласно је 

одлучено да се гласање обави јавно (са 28 гласова ЗА). 

Председавајућа већем дала је на гласање први предлог, одн. кандидата др сци.мед. Христоса 

Алексопулоса, за кога је гласало 27 чланова ЗА и 1 члан је био УЗДРЖАН. 

За други предлог, одн. кадндата проф. др сци.мед. Горана Голубовића, ЗА је гласао 1 члан већа. 

Председавајућа констатује да је усвојен предлог да члан већа Академије, испред одсека Ћуприја 

буде др сци.мед. Христос Алексопулос, па је донешена следећа 

 

ОДЛУКА 

За члана већа Академије, испред одсека Ћуприја изабран је др сци. мед. Христос 

Алексопулос. 

 

Т.7. Председавајућа је по овој тачки дала реч известиоцу др сци. мед. Биљани Илић, која је 

информисала чланове већа да је комисија за акредитацију урадила свој посао и да до 

31.12.2019.год. морају да програм за акредитацију предају НАТ-у. Претходно је потребно да веће 

одсека да сагласност на елаборат. Како није било дискусије, предлог је дат на гласање и исти је 

једногласно усвојен, па је донет следећи 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

Предлаже се Наставно-стручном већу Академије усвајање елабората студијског програма 

струковна медицинска сестра. 

 

Т.8. Председавајућа већем дала је реч др сци.мед. Слађани Арсић која наводи да је она била 

председник комисије за контролу квалитета, која је требало да уради самовредновање али 

престанком постојања Високе медицинске школе струковних студија Ћуприја, сматра да 

Академија треба да формира нову комисију која ће то да одради.  

Председавајућа је прочитала тадашњи састав комисије, коју чини 7 чланова. Затим се за реч 

јавила Чедомирка Станојевић, која даје оставку на место члана у комисији.  

Секретар одсека је дао образложење да комисија ниједном одлуком нити решењем није 

разрешена, па самим тим она постоји  док се не формира нова, постојећа треба да ради. 

Председавајућа је затражила да се веће одсека изјасни о комисији за контролу квалитета, коју би 

чинило 6 чланова:  

1. Др сци. мед. Слађана Арсић,  

2. Др сци. мед. Љиљана Антић,  

3. Дипл.деф. Јелена Александрић,  
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4. Др сци. мед. Биљана Илић,  

5. Јелена Николић, мастер проф. 

6. Марија Ђокић, студент. 

 

За овакав предлог, чланови већа су гласали и то: 28 чланова ЗА, тако да је донета следећа 

 

ОДЛУКА 

Усваја се измена комисије за контролу квалитета, у саставу: 

1. Др сци. мед. Слађана Арсић,  

2. Др сци. мед. Љиљана Антић,  

3. Дипл. деф. Јелена Александрић,  

4. Др сци. мед. Биљана Илић,  

5. Јелена Николић, мастер проф. 

6. Марија Ђокић, студент. 

 

Седница завршена у 13.00 сати. 

Записник водили и израдили:  Председавајући: 

  Наставно-стручног већа  

______________________________________   одсека Ћуприја 
Зоран Миливојевић, дипл.правник   

  __________________________________ 

______________________________________  Др сци.мед. Љиљана Антић, 

Петра Максимовић, дипл.правник  професор струковних студија 

 


