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ОПШТИ ПРЕГЛЕД 
 

Током школске 2020/2021. године на рад Универзитета у Београду – 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (у даљем тексту: 
Факултет) у великој мери је утицала епидемија изазвана SARS-COV-19 вирусом, 
пре свега на измену начина извођења одређених активности (настава, скупови, 
седнице органа факултета и др.), смањење обима активности везаних за 
стручну праксу студената, студијске боравке, размене студената и наставног 
особља, учешћа на скуповима, али и по томе што је приоритетно постало 
питање постизања безбедности и здравља за студенте и запослене. 

И поред свих наведених ограничења и измена, рад Факултета се све време 
одвијао оквирно према Плану рада Факултета за 2021. годину, усвојеном на 4. 
седници Савета одржаној 22. фебруара 2021. године и према плану активности 
током ванредног стања.  

Тренутно студира 2117 студената и то 1445 студената основних 
академских студија, 273 студената мастер академских студија и 103 
студената докторских академских студија. У том периоду на Факултету је 
дипломирало 186 студената основних академских студија, 175 студената 
мастер академских студија и 2 студента докторских академских студија.  
 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ, ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА 
 
Факултет је високошколска установа, са својством правног лица у саставу 

Универзитета у Београду са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета. 

Оснивач Факултета је Република Србија. Факултет је регистрован код 
Привредног суда у Београду, под бројем регистарског улошка 5-360-00, 
матични број Факултета је 07017766.  

Министарство просвете Републике Србије је 04. 04. 2008. године, донело 
одлуку да Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију из поља 
медицинских наука пређе у поље друштвено-хуманистичких наука. Одлука је 
заведена под бројем 612-00-359/9/2008-04, дана 15. 05. 2008. године. 

 
1.1. Делатност Факултета 

Факултет обавља делатност високог образовања, у складу са дозволом 
за рад и матичношћу која произлази из акредитованих студијских програма у 
области специјалне едукације и рехабилитације, а која се остварује кроз 
организацију основних академских студија, мастер академских студија, 
докторских академских студија и образовања током читавог живота. 
 У оквиру делатности високог образовања, Факултет обавља научно-
истраживачку, експертско-консултантску и издавачку делатност, а може 
обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научно-
истраживачког рада, под условом да се тим пословима не угрожава 
квалитет наставе. 

У циљу унапређења основне делатности Факултет је остварио сарадњу са 
домаћим високошколским установама које су у саставу Универзитета у 
Београду, али и које су изван састава Универзитета у Београду, као и са 
иностраним универзитетима закључењем уговора, односно пословног 
аранжмана који није нарушио интерес Универзитета, односно Факултета, као 
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високошколске јединице у његовом саставу. У 2017. години, у циљу 
унапређивања праксе у систему социјалне заштите, образовног, 
истраживачког и стручног рада, Факултет је потписао Протокол о сарадњи 
са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

Факултет је са одговарајућим правним лицима (наставним базама 
Факултета) склапао споразуме ради извођења практичне наставе и стручне 
праксе.  

II   ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ 
 

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине: 
− петнаест представника Факултета, и то: тринаест (13) представника 

које бира Наставно-научно веће Факултета и два (2) представника које 
бирају остали запослени, 

− четири представника Студентског парламента Факултета, из реда 
студената,  

− осам представника оснивача која именује Влада републике Србије. 
 
На конститутивној седници Савета Факултета врши се верификација 

мандата чланова Савета. На основу члана чл. 32 и чл. 33 Статута Факултета на 
Конститутивној седници одржаној 2018. године, Савет Факултета донео је 
Одлуку бр. 2/43 о верификацији мандата изабраним члановима Савета, која 
гласи: Верификовани су мандати изабраним члановима Савета Универзитета 
у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију из 
следећих структура:  
Представници наставника и сарадника:  
1. Проф. др Драган Маринковић 
2. Проф. др Данка Радуловић 
3. Дoц. др Бојан Дучић 
4. Дoц. др Мирјана Ђорђевић 
5. Дoц. др Слободан Банковић 
6. Дoц. др Наташа Буха 
7. Проф. др Весна Радовановић 
8. Проф. др Сања Димоски 
9. Дoц. др Лука Мијатовић 
10. Дoц. др Снежана Илић 
11. Дoц. др Биљана Милановић-Доброта 
12. Дoц. др Љубица Исаковић 
13. Асс. др Ивана Шеховић 

 
Уместо асс. др Иване Шеховић, за члана Савета из реда наставника и 

сарадника 24. 09. 2019. године изабрана је асс. др Бојана Дрљан. 
Одлуком бр. 2/44-1 из 2018. године за председника Савета изабран је 

проф. др Драган Маринковић за мандатни период од 2018/2022. године. 
Одлуком бр. 2/45 из 2018. године за заменика председника Савета 

изабран је др Лука Мијатовић. 
На VI редовној седници Савета одржаној 12. 07. 2021. године проф. др 

Драган Маринковић поднео је оставку на лични захтев на место председника 
Савета. 



 5 

 
Представници из реда ненаставног особља:  
1. Зоран Јованковић 
2. Никола Раковић 

 
Представници Владе Републике Србије:  

У Савет Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију, као представници оснивача – Републике Србије, по 
решењу 24 бр: 119-2644/2020, од 19. 03. 2020. године, именовани су следећи 
чланови:  
1. Проф. др Ненад Путник, 
2. Доц. др Драгана Чворовић,  
3. Радослав Вујовић, дипл. правник,  
4. Др Жељко Нинчић, 
5. Томаш Зековић, дипл. правник, 
6. Проф. др Елизабета Ристановић, 
7. Сенка Тишма, дипл. инжењер за развој машинске струке, 
8. Рајка Тодоровић Пушица, дипл. педагог. 

 
На седници Савета од 14. 07. 2020. донета је одлука о верификацији 

мандата спољних чланова Савета. 
 

Представници Студентског парламента: Чланови Савета Факултета за 
школску 2019/20. годину:  
1. Tамара Станковић 
2. Александра Јовановић 
3. Никола Белобрђанин 
4. Андрија Антић 

 
Како је студент Александра Јовановић поднела писмену оставку на 

чланство у Савету, на лични захтев, на седници од 30. 10. 2019. Савет је донео 
Одлуку о разрешењу на место члана Савета, као и одлуку о верификацији 
Тијане Костур за члана Савета, као представника студената, за школску 
2019/20. годину, а на предлог Студентског парламента.  

На седници 23. 11. 2020. године верификован је мандат студентима – 
Николи Белобрђанину, Сари Милићевић, Николији Петровић и Милијани 
Ранчић за чланове Савета Факултета из реда студената за мандатни период 
од две школске године за 2020/2021 и 2021/2022 годину. 

На деветој седници 22. 9. 2021. године верификован је мандат 
студенту – Марији Пештерац за члана Савета Факултета из реда студената за 
мандатни период од две школске године за 2020-2021 и 2021-2022. годину. 

 
2.1. Преглед активности Савета Универзитета у Београду – Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију, током школске 2020/2021 
 
У протеклој школској 2020/2021 години Савет је одржао укупно седам 

седница, од којих су четири седнице одржане електронским путем. На 
седницама Савета разматрана су и усвојена следећа акта и спроведене 
наведене активности: 
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Савет је донео одлуку да се Андрија Антић изабере за студента 
продекана Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

Усвојена је Комисија за статутарна питања у саставу од: управника 
свих одељења Факултета, управника Катедре, декана, продекана за наставу, 
продекана за науку и секретара Факултета. Такође, усвојен је и Ценовник 
услуга Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију за школску 
2020/21. 

Савет је усвојио предлог Наставно-научног већа o изменама Статута 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију бр. 85/1 од 18. 03. 2019. 
године; тј. да се у Статуту Факултета бр. 85/1: а) у члану 2. став 4. мења и сада 
гласи: „Факултет изводи студијске програме, на три нивоа студија, из научне 
области Специјална едукација и рехабилитација“; б) у члану 4. став 3. мења и 
сада гласи: „Факултет припада пољу друштвено-хуманистичких наука, а своју 
делатност из става 2. овог члана остварује кроз научну област Специјална 
едукација и рехабилитација, и доле набројаних ужих научних области“. 

Усвојена је Комисије за разматрање појединачних студентских молби 
за ослобађање или умањење школарине у школској 2020/2021. години у 
саставу – доц. др Слободан Банковић, председник Комисије, доц. др Бојана 
Дрљан и студенткиња Николија Петровић, као чланови Комисије.  

Разматран је и усвојен Извештај о раду Факултета за школску 
2019/2020. годину, као и предлог Финансијског плана за 2021. годину.  

Усвојен је предлог уписних квота за упис студената на свим нивоима 
студија и одређена је висина школарине за школску 2021/2022.  

Донет је Закључак којим се чланови Савета ограђују од свих навода 
који су наведени у чланку објављеном у дневном листу „Новости“, дана 23. 12. 
2020. године, чија је ауторка Љиљана Бегенишић, а тиме и од чланка у 
целини.  

Усвојен Извештај Централне пописне комисије за 2020. годину, као и 
Финансијски извештај за 2020. годину. Усвојен је План рада Факултета за 
2020/2021. годину, као и План јавних набавки за 2021. годину.  

Такође, усвојено је да се продужи уговор о закупу стана са Душаном 
Жужом за период од 01. 03. 2021. године до 31. 08. 2021. године, као и за 
период од 01. 09. 2021. године до 28. 02. 2022. године. 

Донета је Одлука о покретању поступка за избор декана Факултета за 
специјалну едукацију ирехабилитацију. Такође, Савет је подржао престанак 
мандата декана Факултета, проф. др Снежане Николић, на лични захтев (бр. 
187/1 од 03. 09. 2021. године) и именовао је проф. др Гордану Одовић за в. д. 
декана Факултета од 23. 09. 2021. године. 

Донета је Одлука да ће се ближе одређивати право на умањење 
школарине преко Одељења Факултета, тачније да ће се на Одељењима 
одређивати спискови са стручним сарадницима из праксе и да умањење 
износи 20% и то за двоје запослених у установи. 

 
Разматрана су и усвојена три извештаја Комисије за рангирање 

студентских молби које се односе на делимично или потпуно ослобађање 
школарине за школску 2020/2021. годину на седницама Савета: 26. 11. 2020; 
25. 01. 2021; и 12. 7. 2021. године. Укупан број разматраних молби је 51. Од 
тог броја, три молбе су биле упућене од стране студената са хендикепом. Од 
осталих 48 анализираних молби студената без хендикепа, обрађено је 22 
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молбе студената основних академских студија, 14 молби студената мастер 
академских студија и 12 молби студената докторских академских студија. 
 
III   ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТОМ 

Декан је руководилац Факултета и орган пословођења. Савет је 
према плану и Статуту Факултета покренуо поступак за избор декана на IV 
седници одржаној 22. 5. 2018. године. Савет је на седници одржаној 03. 07. 
2018. године, на предлог Наставно-научног већа изабрао декана, проф. др 
Снежану Николић на период од 01. 10. 2018. године до 30. 09. 2021. године. 

Делатност декана утврђена је Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета и Статутом Факултета. 

Савет је подржао престанак мандата декана Факултета, проф. др 
Снежане Николић, на лични захтев (бр. 187/1 од 03. 09. 2021. године) и 
именовао је проф. др Гордану Одовић за в. д. декана Факултета од 23. 09. 
2021. године. 
 
IV   ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

Организационе јединице Факултета су: 
• Одељења, 
• Катедре, 
• Факултетски центри и  
• Стручна служба. 

Одељења 

Факултет остварује своју делатност високог образовања кроз одељења, као 
организационе јединице: 

− Одељење за сурдологију, 
− Одељење за тифлологију, 
− Одељење за олигофренологију, 
− Одељење за соматопедију, 
− Одељење за логопедију, 
− Одељење за превенцију и третман поремећаја понашања. 

  
Катедре 

 
− Катедра педагошких, психолошких и социолошких предмета, 

 
Факултетски центри 

 
У циљу развоја студија, наставе и научно–истраживачког и стручног 

рада на Факултету су образовани Факултетски центри. Одлуку о 
образовању центара донео је Савет Факултета, на предлог Наставно-
научног већа Факултета. Делатност центара може се финансирати из 
средстава Факултета, пројеката, истраживачких фондова, донација и 
других извора у складу са Законом. Унутрашња организација, начин рада, 
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руковођење факултетским центрима уређени су правилницима које је 
донео Савет Факултета. Уз постојећи Издавачки центар, основани су: 

− Научно-истраживачки центар,  
− Центар за континуирану едукацију и  
− Центар за саветодавни рад. 

 
1. Научно-истраживачки центар 

 
Организација 

У школској 2020/2021. години, руководилац Научноистраживачког 
центра Факултета била је проф. др Весна Жунић-Павловић која је именова 
на ову функцију Решењем декана бр. 1/115 од 05. 12. 2018. године за 
мандатни период од три године, до 30. 09. 2021. године. 

Током школске 2020/2021. године, у раду Научноистраживачког 
центра нису ангажовани други наставници и сарадници. 
 
Услови за остваривање делатности 

На Факултету нису обезбеђени просторни и технички услови ни друга 
средства потребна за обављање делатности Научноистраживачког центра. 
 
Финансијско пословање 

Финансијским планом Факултета за 2020. и 2021. годину нису предвиђена 
финансијска средства за обављање делатности Научноистраживачког центра. 
 

Послови организације и координације научноистраживачког рада на 
Факултету: 

Током школске 2020/2021. године, руководилац Научноистраживачког 
центра Факултета проф. др Весна Жунић-Павловић била је ангажована на 
следећим пословима организације и координације научноистраживачког рада 
на Факултету: 

− Координација рада Комисије за самовредновање и оцену квалитета 
високошколске установе и студијских програма 

− Припрема Документације за акредитацију високошколске установе 
и Документације за акредитацију студијског програма докторских 
академских студија Дефектологија 

− Руковођење Комисијом за упис на докторске академске студије у 
школској 2020/2021. години 

− Припрема Годишњег извештаја о раду НИО за 2020. годину и Плана 
рада НИО за 2021. годину за Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

− Припрема Пријаве за Јавни позив за учешће у средствима 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 2021. години 

− Припрема Пријаве краткорочног једногодишњег научноистраживачког 
пројекта „Специјална едукација и рехабилитација у условима пандемије 
COVID-19“ 

− Организација 11. Међународног научног скупа „Специјална 
едукација и рехабилитација ДАНАС” 

− Организација Националног научног скупа „Евалуација ефеката 
инклузивног образовања у Републици Србији“ 

− Припрема пројекта у оквиру програма КА1 ЕРАЗМУС+, Мобилност 
студената, наставног и ненаставног особља са Универзитету у Бургосу 
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− Припрема Споразума о сарадњи с Едукацијско-рехабилитацијским 
факултетом Свеучилишта у Загребу 

− Уређивање сајта Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију 

− Уређивање Репозиторијума Факултета и организовање обуке 
наставника и сарадника 

− Учествовање у раду Издавачког савета Факултета 
− Припрема материјала за седнице Наставно-научног већа и Савета 

Факултета.  
 

2. Центар за континуирану едукацију  
 

Центар за континуирану едукацију је у школској 2020/21. години 
организовао Едукацију за недефектологе запослене у основним и средњим 
школама за образовање деце са развојним сметњама, у зимском семестру 
2020. године, за 50 полазника. 
 

3. Центар за саветодавни рад 
 

Центар за саветодавни рад је своје активности наставио у 
опремљеном простору у Светог Саве 16-18. 

Тим Центра за саветодавни рад Универзитета у Београду – Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију (у даљем тексту Центар) у 
школској 2020/21. години чинио је 21 наставник. 

На страници Центра у оквиру сајта Универзитета у Београду –
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију налазе се 
информације о услугама које пружа Центар и наставницима које те услуге 
пружају. 

Потенцијални корисници услуга могли су се јављати путем телефона 
или адресе електронске поште који су дати на страници Центра. Рад 
Центра био је могућ у условима пандемије Ковид-19 уз придржавање 
епидемиолошких мера. Међутим, потенцијални корисници су одустајали 
од консултација што је било условљено епидемијском ситуацијом. 

У текућој школској години, остварена је набавка тестовног материјала 
за Центар за саветодавни рад. Средствима научног пројекта које је 
обезбедила декан Факултета проф. др Снежана Николић набављен је 
развојни тест за процену разумевања емоција – „Tест разумевања емоција”, 
аутора Хариса и Понса.  
 

4. Стручна служба 
  

Стручна служба обавља стручне, правне, материјално-финансијске и 
библиотечке послове, административно техничке, помоћне и друге 
послове за потребе деловања Факултета. Стручну службу чине следеће 
службе: 

− Служба за студентска и наставна питања, 
− Служба за финансијско-рачуноводствене послове, 
− Служба за опште и правне послове, 
− Библиотека са читаоницом. 

 



 10 

V   СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА 

Стручни органи Факултета су: 

 
1.  Наставно-научно веће Факултета 

У периоду од 01. 10. 2020. до 30. 09. 2021. године одржано је 23 седницe 
Наставно-научног већа Факултета. У циљу заштите јавног здравља и 
безбедности, од марта месеца 2020. године, седнице су се одвијале 
електронским путем (13 електонских седница). 

Од маја 2020. године, седнице Наставно-научног већа, посвећене 
избору декана Факултета, због неопходне процедуре евидентирања 
кандидата и тајног гласања, и потребе заштите јавног здравља и 
безбедности, се одвијају у простору Позоришта Славија.  

 У овом периоду, Наставно-научно веће је разматрало и усвојило: 

− Ценовник услуга за школску 2020/21. годину; 
− Извештај о раду Факултета у школској 2019/20. години;  
− План рада Факултета за школску 2020/21. годину; 
− Финансијски извештај за пословну 2020. годину;  
− Календар послова за 2020/21. годину; 
− Распоред наставника и сарадника на свим нивоима студија за 

школску 2020/21., као и измене и допуне распореда; 
− Одлуку о висини школарине, о студијским програмима и укупном 

броју студената коју Факултет планира да упише на основне, мастер 
и докторске студије у школској 2020/21. години. 
 
Савету Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију су 

прослеђене следеће Одлуке Наставно-научног већа на разматрање и 
усвајање: 

 
− Ценовник услуга за школску 2020/21. годину; 
− Извештај о раду Факултета у школској 2019/20. години;  
− План рада Факултета за школску 2020/21. годину, 
− Финансијски извештај за пословну 2020. годину.  

Поред наведеног, Наставно-научно веће Факултета је: 
 

− Донело Одлуку о одржавању 11. Међународног научног скупа 
„Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС”; 

− Донело Одлуку о одржавању националног научног скупа 
„Специјална едукација и рехабилитација у условима пандемије 
COVID-19“;  

− Дало сагласност за допунско ангажовање наставника на другим 
високошколским установама у оквиру Универзитета у Београду, као 
и ван њега; 

− Усвојило, на предлог одељења рецензенте и разматрало рецензије 
рукописа; 

− Одредило чланове програмског одбора и организационог одбора за 
скупове чији је Факултет организатор или суорганизатор; 
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− Донело одлуке о продужетку рока за завршетак студија студентима 
основних академских студија, мастер и докторских студија, као и 
признавање испита студентима који прелазе са других студијских 
програма;  

− Образовало комисије за оцену подобности кандидата, предложене 
теме и ментора за израду докторске дисертације, разматрало 
извештаје о оцени подобности кандидата, предложене теме и 
ментора за израду докторске дисертације, разматрало одлуке о 
усвајању извештаја комисија за оцену и јавну одбрану урађене 
докторск дисертације, одредило менторе студија студентима 
уписаним на докторске студије у школској 2020/21, донело одлуке о 
испуњености услова за јавну одбрану докторске дисертације, а на 
основу предлога Већа за мастер, специјалистичке и доктрске студије. 

 
2. Изборно веће Факултета 
 

У школској 2020/21. години Изборно веће Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију је одржало 14 седница, од тога 13 
електронским путем.  

Донето је 18 одлука о расписивању конкурса и 18 одлука о 
образовању комисије за писање извештаја.  

Донето је 12 одлука о предлогу за избор у наставничка звања и 10 
одлука за избор у сарадника. 

У овој школској години изабрано је 13 сарадника ван радног односа – 
демонстратора. 
 
3. Веће за мастер, специјалистичке и докторске студије 

У периоду од 01. 10. 2020. до 30. 09. 2021. године одржано је 12 
редовних седница Већа за мастер, специјалистичке и докторске студије 
Факултета, од тога 8 електронских седница). 

Веће за мастер, специјалистичке и докторске студије је дало предлог 
Наставно-научном већу за 5 комисија за оцену подобности теме, кандидата 
и ментора за израду докторске дисертације, 5 извештаја комисије за оцену 
подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације, 1 
извештаја комисије за оцену и јавну одбрану докторске дисертације.  

Ово Веће је донело 1 Комисије за оцену подобности теме за израду 
магистарске тезе, 1 Комисије за оцену подобности теме за израду 
магистарске тезе и 1 Комисија за за оцену и јавну одбрану магистарске тезе 

Испуњеност услова за одбрану завршних (мастер радова) 
констатовано је за 175 кандидата. 
 
4. Веће одељења 

Седнице Већа одељења су претходиле седницама Наставно-научног 
већа, Изборног већа и Већа за мастер, специјалистичке и докторске студије, а 
записници са седница, са предлозима, достављани су стручној служби, како 
би се благовремено формирао и доставио дневни ред. Следе Извештаји о 
раду Одељења и Катедре. 
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4.1. Извештај о раду Одељења за сурдологију у школској 2020/21. 

години 
 

Одељење за сурдологију је реализовало своје активности у школској 
2020/2021. години у складу са надлежностима Одељења, прописаним 
Статуом Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију (Статут, 
2019, члан 14 и члан 15).  

У току школске 2020/2021. године Одељење за сурдологију је 
одржало укупно 18 састанака. Седнице су због актуелне епидемилошке 
ситуације организоване електронским путем. 

Одељење је разматрало студијске програме првог, другог и трећег 
степена студија у оквиру новог циклуса Акредитације и предлоге 
упућивало Наставно-научном Већу Факултета. Разматран је и усвојен 
предлог о ангажовању наставника са стране у реализацији наставе на 
мастер академским студијама у оквиру новог циклуса Акредитације. 

Одељење за сурдологију је разматрало распоред наставника и 
сарадника за школску 2021/2022. годину и предлог упутило ННВ 
Факултета. Одељење је разматрало и допуну распореда наставника и 
сарадника на мастер академским студијама и образложену иницијативу о 
ангажовању професора у пензији упутило декану Факултета. Наставници 
Одељења за сурдологију су редовно слали извештаје о одржаној настави и 
упућивали их продекану за наставу. 

Одељење за сурдологију је упутило Изборном Већу Факултета следеће 
предлоге: Предлог Комисије за писање реферата о избору асистента за ужу 
научну област Неуропсихологија на основу иницијативе Катедре за 
педагогију, психологију и социологију; Предлог Комисије о избору 
сарадника ван радног односа – демонстратора; Предлог Комисије за 
писање реферата о избору једног наставника у звање редовног професора 
за ужу научну област Сурдологија; Предлог Комисије за писање реферата о 
избору сарадника у настави за ужу научну област Сурдологија. Одељење за 
сурдологију је упутило декану: образложену иницијативу за покретање 
поступка за избор наставника у звање редовног професора за ужу научну 
област Сурдологија и образложену иницијативу за избор сарадника у 
настави за ужу научну област Сурдологија. 

Одељење је разматрало захтеве студената мастер и докторских 
академских студија и на основу тога формирало једну Комисију за оцену 
подобности кандидата, предложене теме и ментора за израду докторске 
дисертације, једну Комисију за одбрану студијског истраживачког рада за 
студента докторских студија и 21 комисију за оцену и одбрану мастер 
радова. 

У току школске 2020/2021. године, Одељење за сурдологију је 
предложило по једног члана Програмског и Организационог одбора за 
припрему националног скупа Факултета под називом „Специјална 
едукација и рехабилитација у условима пандемије COVID 19“, једног члана 
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Програмског, а уједно и рецензента стручно-научне конференције Дани 
дефектолога 2021, по једног члана Програмског и Организационог одбора 
конференције „Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС“, једног 
члана Програмског одбора који је уједно и рецензент стручно-научне 
конференције „Дани дефектолога 2022“. 

У току школске 2020/2021. године Одељење за сурдологију је предложило: 

− jедног члана Етичке Комисији Факултета, 
− једног члана Комисије за упис студента на основне академске 

студије, 
− два члана Комисије за упис студената на мастер академске студије, 
− једног члана Комисије за упис студената на докторске студије. 

 
4.2. Извештај о раду Одељења за тифлологију у школској 2020/21. 

години 
 

Одељење за тифлологију чини десет настaвника (два редовна 
професора, шест ванредних и два доцента), три сарадника у звању 
асистентa и један сарадник у високом образовању. Током школске 2020/21. 
године Одељeње је одржало 16 састанака. Састанци су одржавани 
обавештавањем о дневном реду и гласањем путем електронске поште (13 
састанака) и путем видео конференција коришћењем Зум апликације (три 
састанка).  

 
На састанцима су у складу са надлежностима одељења Факултета 

(члан 14 и члан 15. Статута Факултета) разматрана текућа питања и 
упућивани предлози надлежним већима Факултета. Током школске 
2020/21. на састанцима Одељења за тифлологију je разматрало и решавало 
следећа питања из своје надлежности: 

 
Чланови Комисиије за акредитацију су интензивно учествовали у 

припреми документације за акредитацију студијских програма сва три 
нивоа студија и координисали рад свих чланова Одељења. Одељење је 
усвојило предлог плана студијског програма основних и мастер академских 
студија Дефектологија модула Сметње и поремећаји вида, као и предлог 
плана студијског програма докторских студија Дефектологија. Одељење је 
дало предлог ментора за израду докторских дисертација из уже научне 
области Тифлологија. 

 
Пракса студената треће и четврте године је организована избором 

модела који у новонасталим условима нису могли да угрозе здравље 
студената и особа са оштећењем вида. За један број студената, уз њихову 
писану сагласност, пракса је организована у институцијама које се баве 
едукацијом и рехабилитацијом особа са оштећењем вида, док је већина 
добила практичне задатке од изабраних ментора. Сви студенти су 
попуњавали деневник праксе. Одабрани ментори су оценили дневнике 
праксе, а координатори за трећу и четврту годину студија финализовали 
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прикупљање менторских извештаја, сагласности студената, дневника 
праксе и извршили упис праксе у индексе.  
 

Одељење је током школске године (пролећни семестар) предложило 
Наставно-научном већу једну измену распореда наставника и сарадника на 
основним академским студијама, а за за школску 2021/22. годину донело 
предлог распореда наставника и сарадника на свим нивоима студија.  

 
Одељење је разматрало пријаве тема мастер радова и донело седам 

одлука о прихватању теме, именовању ментора и чланова комисије за 
оцену и одбрану мастер рада. Именовани су следећи ментори: проф. др 
Бранка Јаблан, проф. др Весна Вучинић, проф. др Драгомир Стаменковић, 
доц. др Марија Анђелковић и доц. др Ксенија Станимиров по један рад и 
проф. др Александра Грбовић два рада. Чланови комисија за оцену и 
одбрану мастер радова били су: проф. др Бранка Ешкировић (један рад), 
проф. др Бранка Јаблан (један рад), проф. др Весна Вучинић (три рада), 
проф. др Мирослав Стаменковић (два рада) проф. др Драгомир 
Стаменковић (један рад), проф. др Александра Грбовић (два рада), доц. др 
Ксенија Станимиров (три рада) и доц. др Лука Мијатовић (један рад). 
Одељење је размотрило и усвојило седам извештаја комисија о оцени 
урађеног мастер рада. Ментори урађених мастер радова су: проф. др Бранка 
Јаблан, проф. др Весна Вучинић, проф. др Драгомир Стаменковић, доц. др 
Марија Анђелковић и доц. др Ксенија Станимиров по један рад и проф. др 
Александра Грбовић два рада. Чланови комисија за оцену и одбрану мастер 
радова били су: проф. др Бранка Ешкировић (један рад), проф. др Бранка 
Јаблан (један рад), проф. др Весна Вучинић (три рада), проф. др Мирослав 
Стаменковић (два рада) проф. др Драгомир Стаменковић (један рад), проф. 
др Александра Грбовић (два рада), доц. др Ксенија Станимиров (три рада) и 
доц. др Лука Мијатовић (један рад). 

 
Одељење је предложило по једног члана комисије за упис на ОАС два 

члана за упис на МАС и једног члана за упис студената у прву годину 
студија за ДАС. Члан комисије за упис студената на ОАС била је доц. др 
Марија Анђелковић. За упис на МАС чланови комисије су биле проф. др 
Бранка Јаблан и доц. др Ксенија Станимиров и за упис на ДАС проф. др 
Александра Грбовић. 

 
Одељење је предложило рецензенте, размотрило и усвојило рецензије 

рукописа „Бол у оку“, аутора проф. др Милоша Јовановића и др Мирослава 
Стаменковића, ванредног професора Универзитета у Београду – Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију (рецензенти: др Светислав 
Миленковић, редовни професор Универзитета у Београду Медицинског 
факултета, у пензији и др Бранко Станков, редовни професор Универзитета 
у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, у 
пензији) и „Рана интервенција за децу са оштећењем вида“, аутора др Весне 
Вучинић, ванредног професора и др Марије Анђелковић доцента 
Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију (рецензенти: др Бранка Јаблан, редовни професор 
Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и 
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рехабилитацију, др Шпела Голубовић, редовни професор Медицинског 
факултета Универзитета у Новом Саду и др Јасна Максимовић, ванредни 
професор Педагошког факултета у Ужицу – Универзитета у Крагујевцу). 

 
Одељење је декану Факултета упутило три образложене иницијативе 

за покретање поступка избора у звање, и то: за избор два сарадника у 
звање асистента за ужу научну област Тифлологија, једног наставника у 
звање ванредног професора и једног наставника у звање редовног 
професора за ужу научну област Тифлологија. На седницама Одељења 
предложене су и комисије за писање извештаја. За избор два сарадника у 
звању асистента за ужу научну област Тифлологија (др Бранка Јаблан, 
редовни професор и др Марија Анђелковић, доцент Универзитет у 
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију и проф. др 
Јасна Максимовић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, 
Педагошки факултет у Ужицу); За избор наставника у звање ванредног 
професора (др Бранка Ешкировић, редовни професор, Универзитет у 
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, др Весна 
Жигић, ванредни професор Универзитет у Београду – Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију и др Србољуб Ђорђевић, редовни 
професор Универзитет у Нишу – Педагошки факултет у Врању; За избор 
наставника у звање редовног професора др Бранка Јаблан, редовни 
професор и др Бранка Ешкировић, редовни професор, Универзитет у 
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију и др 
Србољуб Ђорђевић, редовни професор Универзитет у Нишу – Педагошки 
факултет у Врању).  

 
Одељење је усвојило два извештаја комисија за припрему извештаја о 

избору у звање, и то: два сарадника у звање асистента за ужу научну област 
Тифлологија (асистенти Дуња Стекић и Валентина Мартаћ) и два ванредна 
професора за ужу научну област Методологија истраживања у специјалној 
едукацији и рехабилитацији (проф. др Предраг Теовановић и проф. др 
Татјана Ментус-Кандић). 

Одељење је на иницијативу проф. др Драгомира Стаменковића 
предложило Наставно-научном већу Факултета да се Ивана Обреновић 
Илић, студент друге године докторских академских студија ангажује као 
демонстратор за школску 2020/21. годину, на предметима Физиолошка 
оптика и Оптика у офталмологији (изборни). 

 
Одељење је на седницима предлагало чланове програмских и 

организационих одбора за националне и међународне научне скупове чији 
је организатор или суорганизатор Факултет.  

Одељење је предложило да доц. др Ксенија Станимиров буде 
рецензент и члан програмског одбора конференције са међународним 
учешћем „Дани дефектолога 2021“. Одељење је подржало и усвојило 
предлог проширеног деканског колегијума да доц. др Марија Анђелковић 
буде један од уредника зборника радова са научног скупа „Евалуација 
програма инклузивног образовања у Републици Србији“, уз то предложило 
чланове Програмског (доц. др Ксенија Станимиров) и Организационог 
одбора овог скупа (Дуња Стекић, сарадник у настави). Одељења за 
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тифлологију је за члана Програмског одбора националног научног скупа 
„Специјална едукација и рехабилитација у условима епидемије COVID-19“ 
предложило проф. др Зорицу Савковић, а за члана Организационог одбора 
асистента Дуњу Стекић. Одељење за тифлологију за члана Програмског 
одбора XI Међународног научног скупа „Специјална едукација и 
рехабилитација данас“ из иностранства предложило је Andreu Hathazi 
(ванредни професор, Универзитет Бабеш-Бољај, Факултет за психологију и 
педагошке науке, Клуж, Румунија), од чланова Одељења проф. др 
Александру Грбовић, а за члана Организационог одбора асистента Невену 
Стрижак. Одељења за тифлологију је предложило проф. др Бранку Јаблан 
за члана Програмског одбора, рецензента радова и модератора на научно-
стручном скупу Дани дефектолога 2022. 

 
Одељење је у два наврата предложило др Бранку Јаблан, редовног 

професора за представника Факултета у Већу групације друштвено-
хуманистичких наука Универзитета у Београду. Потреба за поновљањем 
предлога је повезана са истеком мандата члановима Већа групације са 
других факултета и потребе за конституисањем Већа у новом сазиву. 

Одељење је именовало члана Тима за дефинисање предлога за 
вредновање државне матуре на студијским програмима високошколске 
установе (доц. др Марија Анђелковић). 

Oдељења зa тифлологију је предложило проф. др Драгомира 
Стаменковића за члана Етичке комисије Факултета. 
 

Научно-стручном раду Факултета чланови Одељења су дали допринос 
и кроз активности у заједници, учешће на конференцијама и програмима 
усавршавања знања и вештина, учешће у актуелним пројектима и 
објављивање радова у часописима и зборницима. 
 

Активности у заједници: Дуња Стекић, иницијатор и члан тима за 
реализацију Програма едукације о репродуктивном здрављу особа са 
ометеношћу. Програм се реализује у сарадњи са Савезом слепих града 
Београда, компанијом Anoris Technology и КБЦ-ом др Драгиша Мишовић. 
Невена Стрижак, гост-предавач на предмету ,,Модели подршке деци са 
потребом за додатном подршком“ на мастер академским студијама 
психологије Филозофског факултета у Београду. 

 
Дуња Стекић, учесник у волонтерском програму за рад са младим, 

слепим лицима „Држи ме за руку“, Центар за унапређење друштва, Београд 
(координатор активности студената – волонтера и особа са оштећењем 
вида). 

Валентина Мартаћ, волонтер у Центру за стимулацију развоја, 
едукацију и рехабилитацију деце „Дечији осмех“ у Новом Саду.  
 
Учешће на конференцијама 

− Онлајн конференција Технологија у подстицају психомоторног 
развоја деце и квалитета живота особа са инвалидитетом. Друга 
национална конференција о асистивним технологијама и 
комуникацији са међународним учешћем, Београд 05. новембар, 
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2020 (проф. др Александра Грбовић и Дуња Стекић и Валентина 
Мартаћ).  

− Онлајн конференција Early Connections Conference “In This Together” у 
организацији Perkins School for the blind. 1.05.2021. (Валентина 
Мартаћ).  

 
Усавршавања знања и вештина: 

− „Кратки програм сензорне интеграције" Висока школа социјалног 
рада (Дуња Стекић). 

− „Дијагностика односа родитељ – дете“, Центар за дечју 
психотерапију „Прича о вили“ (Невена Стрижак). 

− Онлајн едукација „Правилно вођење ИОП документације“. Београд, 
04. 04. 2021. године (Дуња Стекић). 

− Онлајн едукација „Развој грубих моторичких функција код дјеце са 
оштећењем вида“, Загреб, 01. 09. 2021. године  

− Вебинар Креирање потицајних активности за дојенчад 6-12 месеци. 
Едукацијски центар „Мали дом“, Загреб. 29. 01. 2021. (Валентина 
Мартаћ).  

− Вебинар Примена музике и покрета у раду са децом са развојним 
потешкоћама. Удружење Свитац, Музика и развој говора. 21. 01. 
2021. (Валентина Мартаћ).  

− Вебинар „Трансдисциплинарни приступ – предности и изазови“. 
Едукацијски центар „Мали дом“, Загреб, 12. 02. 2021. (Валентина 
Мартаћ).  

− Вебинар Инструменти за скрининг раног развоја и ране 
интервенције. Удружење педијатара Србије и УНИЦЕФ. 25. 02. 2021. 
(Валентина Мартаћ). 

 
Публиковање радова у чаописима и зборницима: 

Током школске 2020/21. наставници и сарадници Одељења су 
објавили четири рада категорије М21, три рада категорије М23, два 
категорије М24, једну монографију категорије М42, два рада категорије 
М51, три рада категорије М52, пет радова категорије М33, пет радова 
категорије М34, три рада категорије М63 и четири рада категорије М64. 
Учешће у текућим пројектима 
 

Чланови Одељења за тифлологију су током школске 2020/21. године 
наставили учешће у пројектима Министарства, просвете, науке и 
технолошког развоја: 

− Креирање Протокола за процену едукативних потенцијала деце са 
сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних 
образовних програма (проф. др Бранка Ешкировић, проф. др Бранка 
Јаблан, проф. др Весна Вучинић); 

− Функционализација наноматеријала за добијање нове врсте 
контактних сочива и рану дијагностику дијабетеса (проф. др 
Мирослав Стаменковић и проф. Др Драгомир Стаменковић); 

− Социјална партиципација особа са интелектуалном ометеношћу 
(проф. др Бранка Јаблан и доц. др Ксенија Станимиров); 
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− Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, 
метаболички, психосоцијални и васпитни статус популације СР 
Србије (проф. др Александра Грбовић). 

− Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ у оквиру 
реализације програма ,,Тата, мама, играјте се са нама“ (асистент 
Невена Стрижак). 

 
Као истраживачи сви чланови Одељења су учествовали у реализацији 
пројеката Факултета: 

− Евалуација ефеката инклузивног образовања у Републици Србији. 
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију (2020). 

 
Предавања по позиву: 
 

1. Stamenković M. Yamane technique step by step, Invited lecture. 1st 
International Symposium. Dalmatia retina meeting. 11-12 June 2021, 
Sibenik, Croatia. 

2. Stamenković M. Prognostic outcome of macular hole surgery Invited 
lecture. 20th Congres of Croatian Ophthalmological and Optometric 
Society. 09-11 September 2021, Zagreb, Croatia. 

3. Stamenkovic M, Vukadinovic B, Popovic A, Milic J, Jevtic A, Popovic M, 
Radojevic S. Foveal Avascular Zone Area Changes and OCT Angiography 
after Pars plana vitrectomy for Rhegmatogenous Retinal Detachment 
Repair. Euretina Virtual 9-12 September, Е-poster. 

4. Stamenkovic M, Vukadinovic B, Popovic A, N. Nikitovic, Milic J, Jevtic A, 
Popovic M Dealing with subluxated traumatic cataract and flanged 
intrascleral pc iol fixation with double needle technique . 39th Congress of 
the ESCRS, 8-11 October 2021.Oral presentation. 

5. Stamenkovic M, Vukadinovic B, Zikic Z, Popovic A, Milic J, Jevtic A, Milic J. 
Flanged intrascleral IOL fixation with double needle technique during 
primary 23 g sutureless vitrectomy. 39th Congress of the ESCRS, 8-11 
October 2021. E-poster 

6. Stamenkovic M, Vukadinovic B, Popovic A, Z. Zkic, N. Nikitovic, Milic J, 
Popovic M. Treatment of nuclear fragments dislocation during 
phacoemulsification by 23 g sutureless vitrectomy and implantation pc 
IOL. 25th ESCRS Virtual Winter Meeting, 19-21 February 2021, Е-poster. 

7. Stamenkovic M, Vukadinovic B, Popovic A, A Bajic, Milic J, Jevtic A, 
Popovic M Intraocular foreign bodies in the anterior segment of the eye. 
25th ESCRS Virtual Winter Meeting, 19-21 February 2021, Е-poster. 

 
4.3. Извештај о раду Одељења за олигофренологију у школској 

2020/2021. години 
 

У оквиру Одељења за олигофренологију (у даљем тексту Одељење) у 
току школске 2020/2021. године реализована је теоријска и практична 
настава на основним, мастер и докторским академским студијама.  
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Током школске 2020/2021. године на Одељењу одржане су 33 седнице 
сазване на основу члана 15 Статута Универзитета у Београду – Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију од стране управника Одељења, а 
на којима су на основу члана 14 Статута учествовали у раду сви чланови 
Одељења, односно 14 наставника и један сарадник. Од укупног броја 
одржаних седница две седнице су се одржале у просторијама Факултета, 21 
седница одржана је путем електронске поште и 10 онлајн седница преко 
апликације Zoom.  

 
Током школске 2020/2021. године наставници и сарадници Одељења 

публиковали су 10 радова у часописима са SCI листе, два рада у часопису 
међународног значаја верификованог посебном одлуком (M24), четири у 
врхунском часопису националног значаја (M51), два у часопису истакнутог 
националног значаја (M52). Публиковано је три саопштења са 
међународних скупова штампаних у целини (M33), три саопштења са 
међународних скупова штампаних у изводу (M34). Одржано је једно 
предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу (М32) 
публиковано је 11 саопштења са скупа националног значаја штампаних у 
целини (M63) и шест саопштења са скупова националног значаја 
штампаних у изводу (M64).  

 
Чланови Одељења подржали су иницијативу за покретање поступка 

за избор два наставника у звање ванредног професора за ужу научну 
област Ологофренологија. Подржали су Извешај Комисије за избор др 
Биљане Милановић-Доброте и др Мирјане Ђорђевић у звање ванредног 
професора и упутили га у даљу процедуру. Усвојени су захтеви за избор 
четири сарадника ван радног односа – демонстратора за школску 
2020/2021. годину.  

Чланови Одељења обавештени су о томе да доц. др Александра 
Павловић планира публиковање уџбеника „Развојна неурологија” који ће 
бити компатибилан са садржајем истоименог наставног предмета на 
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију на основним 
академским студијама Факултета (студијски програми Специјална 
едукација и рехабилитација особа с тешкоћама у менталном развоју и 
Логопедија).  

 
Чланови Одељења активно су учествовали у припреми 

документације за акредитацију студијских програма сва три нивоа студија. 
Усвојени су распореди предмета основних, мастер и докторских студија по 
семестрима и годинама студија. Усвојили су листу потенцијалних ментора 
који испуњавају услов у складу са Правилником о докторским студијама за 
ужу научну област Олигофренологија: проф. др Ненад Глумбић, проф. др 
Драгана Маћешић-Петровић, проф. др Милица Глигоровић, проф. др 
Мирјана Јапунџа-Милисављевић, проф. др Бранислав Бројчин, проф. др 
Светлана Каљача, проф. др Александра Ђурић-Здравковић, проф. др 
Мирјана Ђорђевић, проф. др Биљана Милановић-Доброта, доц. др Наташа 
Буха, доц. др Бојан Дучић и доц. др Слободан Банковић. 
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Чланови Одељења образовали су Комисију за оцену и јавну одбрану 
завршене две докторске дисертације. Усвојили су један Извештај Комисије 
о подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације. 
Одредили су менторе докторских студија за школску 2020/2021. годину: 
проф. др Ненад Глумбић, проф. др Милица Глигоровић, проф. др Мирјана 
Јапунџа-Милисављевић, проф. др Светлана Каљача, проф. др Александра 
Ђурић-Здравковић, проф. др Мирјана Ђорђевић, проф. др Биљана 
Милановић-Доброта и доц. др Бојан Дучић. Усвојили су 44 извештаја о 
урађеном мастер раду и формирали 48 комисија за израду и одбрану 
мастер рада.  

 
Усвојен је распоред наставника и сарадника и распоред предмета за 

све нивое студија за школску 2020/2021. годину. Чланови Одељења 
предложили су доц. др Бојана Дучића за члана Комисије за пријем на 
основне академске студије, проф. др Мирјану Ђорђевић и доц. др Слободана 
Банковића за чланове Комисије за упис студената на мастер академске 
студије, и проф. др Ненад Глумбића за члана Комисије за пријем студената 
на докторске академске студије. Предложили су да наставници и 
сарадници из ужих научних области Психијатрија и Неурологија буду 
чланови Одељења за олигофренологију. Дискутовали су о могућим 
начинима организације и реализације стручне праксе за студенте треће и 
четврте године основних академских студија. Чланови Одељења су се 
сагласили да уколико студент није одслушао све предмете предвиђене 
праксом нема могућност добијања поена за исту у текућој школској години. 
Сагласни су да се Светлани Тодоров и Анђели Ели Валентић одобри захтев 
за умањење школарине, по Одлуци Савета бр. 2/30 од 22.4.2021. године, а у 
којој се наводи да Одељење има право да одобри умањење школарине за 
двоје студената. Чланови Одељења дискутовали и усагласили су се да су 
студенати који су дипломирали на студијском програму Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју 
оспособљени да реализују васпитно-образовни процес у настави матерњег 
језика, математике, вештина, природних и друштвених група предмета и 
технологије материјала и занимања код ученика са интелектуалном 
ометеношћу. Чланови Одељења дали су позитиван одговор на молбу 
кандидата у вези са признавањем образовања стеченог у иностранству и 
испуњености услова за обављање послова наставника разредне наставе и 
предметне наставе у основној школи за ученике са сметњама у развоју. 
Разматрали су молбе студената за упис на прву годину основних и 
докторских академских студија без полагања пријемног испита.  
 
Чланови Одељења предложили су: 

− доц. др Наташу Буха за члана програмског и доц. др Биљану 
Милановић-Доброта за члана организационог одбора XI 
Међународног научног скупа Специјална едукација и 
рехабилитација данас  

− доц. др Бојана Дучића за руководиоца факултетског пројекта 
Специјална едукација и рехабилитација у условима пандемије 
КОВИД 19 

− проф. др Александру Ђурић-Здравковић за члана програмског, а доц. 
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др Слободана Банковића за члана организационог одбора 
национално научног скупа Специјална едукација и рехабилитација у 
условима пандемије КОВИД 19 

− доц. др Мирјану Ђорђевић за члана програмског одбора националне 
научне конференције Евалуација програма инклузивног образовања 
у Републици Србији  

− доц. др Наташу Буха за члана организационог одбора националне 
научне конференције Евалуација програма инклузивног образовања 
у Републици Србији  

− проф. др Александру Ђурић-Здравковић за рецензента Дана 
дефектолога 2021, и уједно за члана Програмског одбора.  

− проф. др Александру Ђурић-Здравковић и доц. др Слободана 
Банковића за чланове Пописне комисије 

− доц. др Слободана Банковића за члана Етичке комисије 
− доц. др Наташу Буха за члана Савета за особе са инвалидитетом 
− проф. др Светлану Каљачу за рецензента Дана дефектолога 2022. 

 
Чланови Одељења дали су сагласност проф. др Браниславу Бројчину и 

доц. др Слободану Банковићу за учешће на Erasmus+ пројекту. Предложили 
су два студента четврте године за одлазак у Москву.  

 
Чланови Одељења, изабрали су Управника Одељења за 

олигофренологију, на седници одржаној 31. 3. 2021. године. 
 

4.4. Извештај о раду Одељења за соматопедију у школској 2020/21. 
години 

 

Одељење за соматопедију је своје активности у школској 2020/2021. 
години реализовало у складу са надлежностима одељења прописаним 
Статутом Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију (Статут, 
2019, члан 14 и члан 15). 
 

У складу са чланом 15 Статута Универзитета у Београду – Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију Одељење је радило у седницама 
које је сазивао Управник Одељења (проф. др Горан Недовић). У 
извештајном периоду одржанo je 19 седница Одељења, при чему је 11 
седница, због епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса 
КОВИД-19, одржано електронским путем, и то упућивањем материјала и 
изјашњавањем путем електронске поште, док је осам седница одржано у 
просторијама Универзитета у Београду – Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију. Записници са свих одржаних седница усвојени 
су од стране чланова Одељења. 
 

Одељење за соматопедију је у школској 2020/21. године бројало 15 
чланова и то 13 наставника (осам у звању редовног професора, два у звању 
ванредног професора и три у звању доцента) и два сарадника (сарадник у 
звању сарадника у настави са 50% радног времена). 
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Чланови Одељења за соматопедију су на три седнице разговарали и 
разматрали студијске програме првог, другог и трећег степена студија који 
су везани за нови акредитациони циклус. Усвојили су листу потенцијалних 
ментора (11 наставника) који испуњавају услов у складу са Правилником о 
докторским студијама и одредили су менторе студија студентима 
докторских академских студија који су уписани у прву годину школске 
2020/21. године (шест ментора студија). 
 

Одељење за соматопедију је током школске 2021/22. године 
Наставно-научном већу Факултета предложило распоред наставника и 
сарадника, као и допуну и измену распореда наставника и сарадника. 
Такође, Одељење за соматопедију је током овог периода разматрало и 
Наставно-научном већу Факултета предложило ангажовање једног 
наставника из пензије (наставник у звању редовног професора) за 
реализацију наставе на мастер академским студијама и докторским 
академским студијама. 

 
Одељење за соматопедију је разматрало и Већу за мастер, 

специјалистичке и докторске студије Факултета предложило три Комисије 
за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, 
као и предлоге за три ментора за израду докторских дисертација из уже 
научне области Соматопедија. Одељење за соматопедију је усвојило 31 
извештај о урађеном завршном (мастер) раду и исте упутило МСД већу 
Факултета. Одељење је разматрало и захтеве студената ОАС и формирало 
Комисије за оцену и одбрану пет завршних испита. 
 

Одељење за соматопедију је Декану факултета упутило образложене 
иницијативе за покретање поступка за изборе у звање, и то: за избор једног 
наставника у звање ванредног професора за ужу начуну област 
Соматопедија и два сарадника у звање сарадника у настави са по 50% 
радног времена за ужу научну област Соматопедија. На седницама 
Одељења предложене су комисије за писање извештаја: Комисија за писање 
извештаја о избору једног наставника у звање ванредног професора, 
Комисија за писање извештаја за избор два сарадника у звање сарадника у 
настави, као и предлог Комисије за писање извештаја за избор у научно 
звање - научни сарадник. Такође, током школске 2021/22. године Одељење 
је разматрало и упутило Изборном већу Факултета извештај Комисије о 
избору једног наставника у звање ванредног професора, извештај Комисије 
о избору два сарадника у звање сарадника у настави и извештај Комисије о 
избору у истраживачко звање - истраживач сарадник. 
 

Одељење за соматопедију предложило је по једног члана Одељења у 
комисију за упис студената на ОАС и ДАС и три члана за упис на МАС. 
Такође, Одељење за соматопедију је током школске 2021/22. године 
предложило три члана Одељења за три програмска и/или организациона 
одбора научно стручних скупова, једног члана Одељења за модератора 
научно стручног скупа и подржало је предлог проширеног деканског 
колегијума о одређивању уредника зборника радова националног скупа.  
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Одељење за соматопедију предложило је рецензенте, а потом 
размотрило и усвојило рецензију рукописа „Рана интервенција“, аутора др 
Снежане Илић, доцента Универзитета у Београду – Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију. 
 

У школској 2020/21. години чланови Одељења за соматопедију 
изабрали су Управника одељења и секретара.  
 
4.5. Извештај о раду Одељења за логопедију у школској 2020/2021. 

години 

У оквиру Одељења за логопедију у току школске 2020/2021. године 
(јесењи и пролећни семестар) одржано је укупно 30 седница. Од укупног 
броја седница Одељења, у 28 седницa чланови Одељења су дискутовали и 
изјашњавали се о тачкама дневног реда електронским путем, док су две 
седница Одељења одржале уживо, путем ”Zoom” видео конференције.  

Одељење за логопедију у школској 2020/2021. години је бројало од 
11 до 12 чланова. У току школске 2020/2021. године чланови одељења 
били су: управник Одељења за логопедију, проф. др Мирјана Петровић 
Лазић, проф. др Надица Јовановић Симић, проф. др Миле Вуковић, проф. др 
Сања Димоски, доц. др Маја Ивановић, доц. др Снежана Бабац, доц. др Ивана 
Арсенић, доц др Бојана Дрљан, асистент Невена Јечменица, асистент Ивана 
Илић Савић и сарадник у настави Зорица Даничић. Током школске 
2020/2021 године Одељење је утврдило предлог да нови члан Одељења за 
логопедију буде наставник на предмету неурологија, доц. др Маја 
Миловановић.  
 

Веће Одељења је у школској 2020/2021. години на одржаним 
седницама разматрало и донело предлоге и одлуке о питањима 
предвиђеним Статутом Факултета, а везана за рад већа одељења:  
 

Чланови одељења су активно учествовали у процесу акредитације 
студијског програма за основне академске студије, мастер академске 
студије и докторске академске студије. Током школске 2020/2021. године 
Одељење је донело одлуку о усвајању студијског програма основних, 
мастер и докторских студија Логопедије за следећу акредитацију.  
 

Одељење је након упућивања образложене иницијативе Декану са 
предлогом комисије за покретање поступка за избор наставника у звању 
редовног професора за ужу научну област Психологија ометености, 
разматрало извештај и донело одлуку о усвајању извештаја за избор проф. 
др Сање Димоски у звање редовног професора.  

 
Одељење је након упућивања образложене иницијативе Декану са 

предлогом комисије за покретање поступка за избор наставника у звању 
ванредног професора за ужу научну област Општа лингвистика, 
разматрало извештај и донело одлуку о усвајању извештаја за избор доц. 
др Маје Ивановић у звање ванредног професора.  
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Одељење је упутило образложену иницијативу Декану за покретање 

поступка избора у звање наставника у звање доцента за ужу научну област 
Неурологија са предлогом комисије:  

− Проф. др Драгослав Сокић, редовни професор Универзитета у 
Београду – Медицинског факултета, Клиника за неурологију УКЦС, 
председник Комисије 

− Проф. др Никола Војводић, ванредни професор Универзитета у 
Београду – Медицинског факултета, Клиника за неурологију УКЦС, 
члан 

− Доц. др Александра Павловић, доцент Универзитета у Београду – 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, члан 
 
Одељење је изабрало Аниту Османовић за сарадника ван радног 

односа – демонстратора у школској 2020/2021. години, за наставне 
предмете: Фонетика, Лингвистика и Онтогенеза језика. 
 

 Одељење је након утврђивања предлога рецензената и разматрања 
извештаја усвојило извештај за рецензију монографије под називом „О 
синтаксичком развоју у фази проширивања језичке компетенције” аутора 
доц. др Маје Ивановић. 
 

Одељење је покренуло поступак и формирало комисије за избор у 
научна звања виши научни сарадник за кандидате др Силвану Пунишић и 
др Љиљану Јеличић. Након разматрања извештаја за избор, Одељење је 
усвојило извештаје комисије за избор у научно звање – виши научни 
сарадник за кандидате др Силвану Пунишић и др Љиљану Јеличић. 

  
Одељење је покренуло поступак и формирало комисије за избор у 

научна звања виши научни сарадник за кандидате др Миодрага Стокића и 
др Татјану Адамовић.  
 

Одељење је усвојило распоред наставника и сарадника на ОАС, МАС 
и ДАС студијског програма Логопедија за летњи семестар школске 
2020/2021 године и зимски и летњи семестар школске 2021/2022. године  
 

Одељење је усвојило одлуке о одређивању тема за израду завршних 
мастер радова на МАС и именовању ментора и комисија за одбрану 
урађених мастер радова за 48 кандидата, студената мастер академских 
студија. 

 
Одељење је усвојило извештаје о завршним мастер радовима на МАС 

за 48 кандидата, студената мастер академских студија Одељење је донело 
одлуке о именовању ментора за кандидате уписане у прву годину 
докторских академских студија школске 2021/2022. године и то:  

1. Зорица Даничић – проф. др Надица Јовановић Симић 
2. Исидора Јовановић – проф. др Мирјана Петровић Лазић 
3. Исидора Коцић – проф. др Миле Вуковић 
4. Јелена Врућинић – доц. др Бојана Дрљан 
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5. Ивана Благојевић – доц. др Ивана Арсенић 
Одељење је након разматрања захтева за прелазак на студијски 

програм Логопедија усвојило одлуку о преласку у школској 2020/2021. 
години за два кандидата, а у школској 2021/2022. за пет кандидата.  

 
Одељење је донело предлог о одређивању чланова програмског и 

организационог одбора за националне научне скупове одржане у децембру 
2020. и 2021. године.  

 
Одељење је донело одлуку да доц. др Ивана Арсенић буде члан 

програмског одбора, а доц. др Бојана Дрљан члан организационог одбора 
националног научног скупа факултета који је одржан у децембру 2021. 
године.  

 
Одељење је донело одлуку да доц. др Маја Миловановић буде члан 

програмског одбора, а асистент Ивана Илић Савић члан организационог 
одбора националног научног скупа факултета који је одржан у децембру 
2021. године.  

 
Одељење је донело предлог о одређивању чланова програмског и 

организационог одбора за међународни научни скуп одржан у октобру 
2021. године.  

 
Одељење је донело одлуку да доц. др Снежана Бабац буде члан 

програмског одбора, а асистент Невена Јечменица члан организационог 
одбора међународног научног скупа факултета који је одржан у октобру 
2021. године.  

 
Одељење донело одлуку да проф. др Славица Голубовић буде 

ангажована за извођење наставе на мастер и докторским академским 
студијама за школску 2021/2022. годину и то на предметима:  

− Дислексија и дисграфија на мастер академским студијама  
− Развојни језички поремећаји на докторским академским студијама  

 

Одељење донело одлуку да Смиља Мајевић буде ангажована као 
предавач ван радног односа за извођење наставе на основним академским 
студијама за школску 2021/2022. годину на предмету Основи језичких 
поремећаја.  
 
4.6. Извештај о раду Одељења за превенцију и третман поремећаја 

понашања у школској 2020/21. години 
 

Одељење за превенцију и третман поремећаја понашања (у даљем 
тексту: Одељење) је у школској 2020/21. години бројало од 13 до 15 
чланова. Број чланова се мењао услед пријема нових сарадника у радни 
однос на Универзитету у Београду – Факултету за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. Актуелни састав Одељења чини 15 чланова, и то: девет 
наставника (пет наставника у звању редовног професора, два наставника у 
звању ванредног професора и два наставника у звању доцента) и шест 
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сарадника (три сарадника у звању асистента, један сарадник у звању 
сарадника у настави и два сарадника у високом образовању).  
 

У складу са чланом 15 Статута Универзитета у Београду – Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију Одељење је радило у седницама 
које је сазивао Управник Одељења (проф. др Бранислава Поповић-Ћитић). 
У извештајном периоду одржане су 23 седнице Одељења, при чему су 22 
седнице, због епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса 
COVID-19, одржане електронским путем, и то упућивањем материјала и 
изјашњавањем путем електронске поште. Само једна седница, на којој је 
биран Управник Одељења, одржана је у просторијама Универзитета у 
Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. 
Записници са свих одржаних седница усвојени су од стране чланова 
Одељења. Додатно, зарад одржавања ефективне размене информација 
одржавани су месечни састанци путемплатформе за видео конференције. 
Укупно је одржано 11 оваквих сусрета. 
 

У складу са чланом 14 Статута Универзитета у Београду – Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију Одељење је, током извештајног 
периода, обављало послове из своје надлежности. 
 

Одељење је активно учествовало у припреми документације за 
акредитацију студијских програма сва три нивоа студија. Усвојен је 
предлог плана студијског програма основних и мастер академских студија 
Дефектологија модула Превенција и третман поремећаја понашања, као и 
предлог плана студијског програма докторских студија Дефектологија. 
Сачињен је предлог захтева везаних за пријаву теме докторске дисертације 
из одређених ужих научних области (Теоријски и методски приступи у 
превенцији и третману поремећаја понашања; Криминологија, пенологија 
и виктимологија; Социјална патологија; и Психологија криминала и 
поремећаја понашања) и усвојен предлог одлуке о листи ментора који су 
ангажовани на реализацији докторских академских студија, студијског 
програма Дефектологија. 
 

Одељење је разматрало могућности унапређења квалитета практичне 
наставе студената. У складу са епидемиолошком ситуацијом изазваном 
пандемијом вируса COVID-19 сачињен је Предлог организације стручне 
праксе у школској 2020/21. години, а именован је и координатор стручне 
праксе за студенте студијског програма Дефектологија, модул Превенција 
и третман поремећаја понашања (доц. др Марија Маљковић). Сви 
заинтересовани чланови Одељења били су у могућности да присуствују 
усменим одбранама стручне праксе студената. 
 

Одељење је, у складу са пријемом нових сарадника у радни однос 
(Јована Урошевић и асс. Никола Милосављевић), предложило измене и 
допуне распореда наставника и сарадника на основним, односно основним 
и мастер академским студијама у школској 2020/21. години. 
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Одељење је, за школску 2021/22. годину, донело предлог распореда 
наставника и сарадника на основним академским, мастер академским и 
докторским студијама, те предложило избор једног сарадника ван радног 
односа – демонстратора (Петар Тодоровић, студент основних академских 
студија, на захтев проф. др Весне Николић-Ристановић).  
 

Одељење је током извештајног периода, а у складу са надлежностима, 
доносило одлуке и упућивало предлоге Већу за мастер, специјалистичке и 
докторске студије Универзитета у Београду – Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, а у вези са докторским дисертацијама, 
магистарским тезама и мастер радовима. 

 
Одељење је констатовало да се један Извештај о оцени урађене 

докторске дисертације и докторска дисертација стављају на увид јавности, 
да није било примедби на Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације и урађену докторску дисертацију, те усвојило Извештај о 
оцени урађене докторске дисертације, за једног кандидатa.  

Одељење је донело предлог о одређивању ментора студија 
студентима који су школске 2020/21. године уписали прву годину 
докторских академских студија (проф. др Данка Радуловић; проф. др 
Александар Југовић; проф. др Бранислава Поповић-Ћитић; проф. др Даница 
Васиљевић-Продановић; доц. др Милица Ковачевић). 

 
Одељење је, на захтев проф. др Данице Васиљевић-Продановић, 

подржало предлог да се продужи рок за подношење извештаја Комисије за 
оцену научне заснованости предложене теме магистарске тезе, потом 
размотрило и усвојило Извештај Комисије за оцену научне заснованости 
предложене теме магистарске тезе и предложило чланове комисије за 
оцену и јавну одбрану магистарске тезе (ментор: проф. др Даница 
Васиљевић-Продановић; члан комисије са Одељења: доц. др Милица 
Ковачевић). 

 
Одељење је разматрало пријаве тема мастер радова и донело 19 

одлука о прихватању теме и именовању ментора и чланова комисије за 
оцену и одбрану мастер рада. Именовани су следећи ментори: проф. др 
Весна Жунић-Павловић (четири рада), проф. др Александар Југовић (пет 
радова), проф. др Бранислава Поповић-Ћитић (један рад), проф. др Горан 
Јованић (један рад) и проф. др Даница Васиљевић-Продановић (осам 
радова). За чланове комисија за оцену и одбрану мастер радова именовани 
су: проф. др Весна Николић-Ристановић (два рада), проф. др Данка 
Радуловић (два рада), проф. др Весна Жунић-Павловић (један рад), проф. др 
Александар Југовић (један рад), проф. др Бранислава Поповић-Ћитић 
(девет радова), проф. др Горан Јованић (десет радова), доц. др Марија 
Маљковић (два рада) и доц. др Милица Ковачевић (осам радова). 

 
Одељење је размотрило и усвојило 25 извештаја комисија о оцени 

урађеног мастер рада. Ментори урађених мастер радова су: проф. др Весна 
Жунић-Павловић (четири рада), проф. др Александар Југовић (шест 
радова), проф. др Бранислава Поповић-Ћитић (један рад), проф. др Горан 
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Јованић (четири рада) и проф. др Даница Васиљевић-Продановић (десет 
радова). Чланови комисија за оцену и одбрану мастер радова били су: проф. 
др Весна Николић-Ристановић (два рада), проф. др Данка Радуловић (два 
рада), проф. др Весна Жунић-Павловић (четири рада), проф. др Александар 
Југовић (један рад), проф. др Бранислава Поповић-Ћитић (13 радова), проф. 
др Горан Јованић (десет радова), доц. др Милица Ковачевић (десет радова), 
доц. др Марија Маљковић (један рад).  

 
Одељење је, поступајући по обавештењу да проф. др Данка Радуловић 

није у могућности да, из здравствених разлога, присуствује јавној одбрани 
мастер радова за које је именована као члан комисије за оцену и јавну 
одбрану, донело одлуку да се доц. др Милица Ковачевић именује за члана 
комисије на јавној одбрани мастер рада за два кандидата. 

 
Одељење је разматрало захтеве студената који могу уписати основне 

академске студије без пријемног испита и донело предлоге одлука о 
признавању положених испита за четири кандидата (један кандидат у 
школској 2020/21. години и три кандидата у школској 2021/22. години). 

 
Одељење је предложило по једног члана комисије за упис на студије 

првог и трећег степена (проф. др Горан Јованић за студије првог и проф. др 
Александар Југовић за студије трећег степена) и два члана комисије за упис 
на студије другог степена (проф. др Бранислава Поповић-Ћитић и проф. др 
Горан Јованић).  

 
Одељење је донело предлог литературе за полагање 

квалификационог испита за упис на мастер академске студије у школској 
2021/22. години. 

Одељење је предложило рецензенте, а потом размотрило и усвојило 
рецензије рукописа „Увод у малолетничко кривично право“, аутора др 
Милице Ковачевић, доцента Универзитета у Београду – Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију. 
 

Одељење је донело предлог да чланове Одељења за превенцију и 
третман поремећаја понашања чине наставници и сарадници из ужих 
научних области: Теоријски и методски приступи у превенцији и третману 
поремећаја понашања, Социјална патологија, Психологија криминала и 
поремећаја понашања, Криминологија, пенологија и виктимологија, и 
Кривично право.  

 
Одељење је донело предлог да се у Правилник о организацији и 

систематизацији послова и радних задатака запослених на Факултету за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, у ставове члана који уређује састав 
одељења, унесе допуна да, поред наставника и сарадника из конкретних 
ужих научних области и катедри факултета, чланове одељења чине по 
потреби и наставници и/или сарадници из факултетских центара.  
 

Одељење је за библиотеку Универзитета у Београду – Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију обезбедило донацију две 
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публикације које се користе у наставном процесу, и то: 1) Грујић, Д. (2017). 
Теорија и пракса хранитељства у Србији: стручним радом до благостања 
детета. Београд: Центар за породични смештај и усвојење. (12 примерака); 
и 2) Поповић-Ћитић, Б., и Ђурић, С. (2018). Позитивна школска клима – 
елементи, принципи и модели добре праксе. Београд: Универзитет у 
Београду – Факултет безбедности. (20 примерака). 

 
Одељење је упутило Декану Универзитета у Београду – Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију четири захтева (за услугама 
техничке службе Факултета, за набавку потрошног материјала, за набавку 
наставничких ормарића и за набавку потрошне опреме). Сви захтеви су 
одобрени од стране Декана Универзитета у Београду – Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, а потом и реализовани.  
 

Одељење је размотрило захтеве проф. др Весне Николић-Ристановић 
и донело предлоге да се у школској 2020/21. години, као професори по 
позиву, ангажују следећи истакнути научници: др Сања Ћопић, запослена 
на Институту за криминолошка и социолошка истраживања у Београду у 
звању вишег научног сарадника и др Никола Петровић, запослен на 
Универзитету у Београду – Филозофском факултету у звању доцента. 
 

Одељење је упутило пет образложених иницијатива Декану за 
покретање поступка избора у звање, и то: једног сарадника у звање 
асистента за ужу научну област Социјална патологија (на захтев проф. др 
Александра Југовића), једног сарадника у звање асистента за ужу научну 
област Психологија криминала и поремећаја понашања (на захтев проф. др 
Данке Радуловић), једног сарадника у звање асистента за ужу научну 
област Теоријски и методски приступи у превенцији и третману 
поремећаја понашања (на захтев проф. др Горана Јованића), једног 
наставника у звање доцента за ужу научну област Теоријски и методски 
приступи у превенцији и третману поремећаја понашања, као и једног 
наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Општа 
педагогија са методологијом и историја педагогије (на захтев Катедре 
педагошких, психолошких и социолошких предмета). Одељење је 
предложило чланове комисије за припрему извештаја (чланови комисије са 
Одељења за избор сарадника из уже научне области Социјална патологија: 
проф. др Александар Југовић, проф. др Бранислава Поповић-Ћитић; 
чланови комисије са Одељења за избор сарадника из уже научне области 
Психологија криминала и поремећаја понашања: проф. др Данка Радуловић; 
чланови комисије са Одељења за избор наставника из уже научне области 
Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја 
понашања: проф. др Бранислава Поповић-Ћитић, проф. др Горан Јованић, 
проф. др Данка Радуловић; чланови комисије са Одељења за избор 
сарадника из уже научне области Теоријски и методски приступи у 
превенцији и третману поремећаја понашања: проф. др Горан Јованић, 
проф. др Весна Жунић-Павловић). 

 
Одељење је усвојило пет извештаја комисија за припрему извештаја о 

избору у звање, и то: сарадника у звање асистента за ужу научну област 
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Социјална патологија (асс. Драгица Богетић), сарадника у звање сарадника 
у настави за ужу научну област Теоријски и методски приступи у 
превенцији и третману поремећаја понашања (Јована Урошевић), 
сарадника у звање асистента за ужу научну област Психологија криминала 
и поремећаја понашања (асс. Никола Милосављевић), наставника у звање 
доцента за ужу научну област Теоријски и методски приступи у превенцији 
и третману поремећаја понашања (доц. др Марија Маљковић) и наставника 
у звање ванредног професора за ужу научну област Општа педагогија са 
методологијом и историја педагогије (проф. др Марија Јелић). 
 

Одељење је предлагало чланове програмских и организационих 
одбора за националне и међународне научне скупове. Одељење је 
предложило да се за члана Програмског одбора за скуп „Дани дефектолога 
2021“ именује проф. др Бранислава Поповић-Ћитић, као представник 
Одељења за превенцију и третман поремећаја понашања. Одељење је 
предложило да се за национални научни скуп „Евалуација програма 
инклузивног образовања у Републици Србији“ као представници Одељења 
за превенцију и третман поремећаја понашања именују проф. др 
Александар Југовић за члана Програмског одбора и асс. Вера Петровић за 
члана Организационог одбора. Одељење је предложило да се за 
национални научни скуп „Специјална едукација и рехабилитација у 
условима пандемије КОВИД-19“ као представници Одељења за превенцију 
и третман поремећаја понашања именују проф. др Весна Николић-
Ристановић за члана Програмског одбора и Марија Нешић за члана 
Организационог одбора. 

 
Одељење је предложило да се за XI међународни научни скуп 

„Специјална едукација и рехабилитација данас“ као представници Одељења 
за превенцију и третман поремећаја понашања именују проф. др Данка 
Радуловић за члана Програмског одбора и асс. Драгица Богетић за члана 
Организационог одбора. Одељење је за овај скуп предложило члана 
Програмског одбора из иностранства (др Ирма Ковчо-Вукадин, редовни 
професор Едукацијско-рехабилитацијског факултета Свеучилишта у 
Загребу, Република Хрватска). 

 
Одељење је предложило да се проф. др Горан Јованић именује за 

руководиоца пројекта „Специјална едукација и рехабилитација у условима 
пандемије КOВИД 19“ и дало је сагласност мр Љиљани Стевковић за 
учешће у међународном пројекту „International Self-Report Delinquency 4 
(ISRD4)“ у својству координаторке за Републику Србију. 
 

Одељење је донело одлуку о избору проф. др Весне Николић-
Ристановић за представника Одељења за превенцију и третман поремећаја 
понашања у Већу за мастер, специјалистичке и докторске студије 
Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 

 
Одељење је именовало два члана Пописне комисије факултета (доц. 

др Милица Ковачевић и асс. Драгица Богетић).  
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Одељење је именовало члана Тима за дефинисање предлога за 
вредновање државне матуре на студијским програмима високошколске 
установе (проф. др Горан Јованић). 
 

Одељење је, на седници одржаној 22. 10. 2020. године, изабрало 
Управника Одељења за превенцију и третман поремећаја понашања (проф. 
др Бранислава Поповић-Ћитић).  

Одељење је, на предлог Управника Одељења, изабрало Заменика 
управника Одељења (проф. др Горан Јованић) и Секретара Одељења (асс. 
Вера Петровић). 
 

За потребе израде Извештаја о раду Универзитета у Београду – 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију за школску 2019/20. 
годину, Марија Нешић и доц. др Марија Маљковић припремиле су извод из 
записника са седница Одељења за превенцију и третман поремећаја 
понашања одржаних у периоду од 01. 09. 2019. до 01. 04. 2020. године. 

Одељење је усвојило Извештај о раду Одељења за превенцију и третман 
поремећаја понашања у периоду од 01. 04. 2020. до 30. 09. 2020. године.  
 
4.7. Извештај о раду Катедре педагогошких, психолошких и 

социолошких предмета у школској 2020-2021. години 
 

Катедра педагошких, психолошких и социолошких предмета (у даљем 
тексту Катедра) је у школској 2020/21. години имала 11 чланова: проф. др 
Надежда Крстић, редовни професор, проф. др Мирко Филиповић, редовни 
професор; проф. др Слободанка Антић, ванредни професор, проф. др Ирена 
Стојковић, ванредни професор; проф. др Марија Јелић, ванредни професор 
(избор у звање се одвијао током 2020/21); проф. др Татјана Ментус-Кандић, 
ванредни професор (избор у звање се одвијао током 2020/21); проф. др 
Предраг Теовановић, ванредни професор (избор у звање се одвијао током 
2020/21); доц. др Лука Мијатовић; доцент; др Божидар Филиповић, асистент, 
Сташа Лалатовић, асистент и Маја Иванчевић Отањац, наставник страног 
језика (члан Катедре од 2020/21).  

 
У школској 2020/21 одржано је 12 седница Катедре. од којих су 2 

седнице одржане у виду видео састанака на Зум платформи. а 9 седница путем 
електронске поште. Седнице нису одржаване уживо због епидемије, а 
одлучивано је о начину одржавања седнице (видео састанак или ел. пошта) у 
зависности од разматраних тачака.  

 
Катедра је спроводила активности и на седницама формулисала 

предлоге који су упућивани декану и Наставно-научном већу Факултета у 
складу са надлежностима дефинисаним чланом 17. Статута Универзитета у 
Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. Поред тога, 
на седницама Катедре разматране су текуће теме у вези са радом Катедре и 
Факултета.  

 
Чланови Катедре су редовно реализовали наставу из свих предмета на 

којима су распоређени одлуком Наставно-научног већа Факултета. Настава је 
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одржавана уживо или путем онлајн платформи, у складу са одлукама 
Факултета и Универзитета у Београду. Извештаје о настави су наставници и 
асистенти подносили једном недељно и упућивани су Декану Факултета. 

 
У складу са одлуком управе Факултета, наставник страног језика Маја 

Иванчевић-Отањац постала је члан Катедре. 
 
Упућен је предлог Наставно-научном већу у вези са променама 

распореда наставника на предметима у односу на претходну школску годину: 
да се асистенткиња Сташа Лалатовић ангажује на предметима 
Неуропсихологија развојног доба и Увод у неуропсихологију на основним 
академским студијама; да проф. др Татјана Ментус-Кандић изоди наставу 
на предмету Методологија научног истраживања са статистиком на 
студијским програмима Логопедија и Специјална едукација и 
рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју на мастер 
академским студијама; да проф. др Предраг Теовановић изводи наставу на 
предмету Методологија научног истраживања у друштвено-
хуманистичким наукама на студијском програму Дефектологија на мастер 
академским студијама; да проф. др Марија Јелић предаје предмет 
Академско писање на докторским студијама. 

 
Упућен је предлог Декану да се омогући наставницима, који по 

својим ужим научним областима припадају научној области Специјална 
едукација и рехабилитација (Методологија истраживања у специјалној и 
рехабилитацији и Неуропсихологија), да буду ментори завршних мастер 
радова и докторских теза. На овај предлог добили смо одговор да је то 
омогућено.  

 
Упућен је предлог Декану да се Катедри формално омогући 

надлежност да предлаже ментора и чланове комисије за израду завршних 
радова као и да делегира чланове у Веће за мастер, специјалистичке и 
докторске студије. Овај предлог није још прихваћен. 

 
Упућен је предлог Наставно-научном већу да наставници Катедре 

чије уже научне области припадају научној области Специјална едукација и 
рехабилитација, а то су проф. др Надежда Крстић, проф. др Татјана Ментус-
Кандић и проф. др Предраг Теовановић, буду ментори на докторским 
студијама у новом акредитационом циклусу који започиње школске 
2022/23.  

 
 Катедра је размотрила и упутила Наставно.научном већу рецензије 
текста „Развијање социјалне компетентности ученика у школи“ аутора 
проф. др Марије Јелић које су израдили проф. др Вера Спасеновић, редовни 
професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, проф. др 
Бранко Јовановић, редовни професор у пензији Филозофског факултета 
Универзитета у Приштини, и доц. др Ирена Стојковић, ванредни професор 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. 
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  Упућен је предлог Наставно-научном већу да рецензенти текста 
„Развој разумевања емоција“ ауторке проф. др Ирене Стојковић буду проф. 
др Зорица Матејић Ђуричић, редовни професор у пензији Универзитета у 
Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, проф. др 
Јован Мирић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у 
Београду у пензији, и проф. др Ксенија Крстић, ванредни професор 
Филозофског факултета, Универзитета у Београду. 

 
Катедра је упутила Декану предлог чланова комисије за писање 

реферата за избор у звање ванредног професора за ужу научну област 
Општа педагогија са методологијом и историја педагогије. Предложени су 
следећи рецензенти: проф. др Радован Антонијевић, редовни професор 
Филозофског факултета Универзитета у Београду (председник), проф. др 
Бранко Јовановић, редовни професор Филозофског факултета 
Универзитета у Приштини у пензији (члан), проф. др Оливера Кнежевић - 
Флорић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Новом 
Саду (члан). 

 
Катедра је предлагала Наставно-научном већу чланове одбора 

научних скупова чији је организатор Факултет. За члана програмског 
одбора научног скупа ”Евалуација програма инклузивног образовања у 
Србији” предложена је проф. др Татјана Ментус-Кандић, а за члана 
организационог одбора асистент др Божидар Филиповић.  
 

За члана програмског одбора 11. међународног скупа Специјална 
едукација и рехабилитација данас предложен је доц. др Лука Мијатовић, а 
за члана организационог одбора проф. др Татјана Ментус-Кандић. 

 
За члана програмског одбора научног скупа у организацији Факултета 

„Специјална едукација и рехабилитација у условима пандемије Ковид 19“ 
предложена је проф. др Марија Јелић, а за члана организационог одбора 
скупа асистент др Божидар Филиповић. 
 

За рецензента скупа Дани дефектолога 2020. чији је суорганизатор 
Факултет, предложен је доц. др Лука Мијатовић. 

 
Катедра је предложила следећа чланства у комисијама Факултета: за 

чланове пописне комисије предложени су доц. др Лука Мијатовић и 
асистент др Божидар Филиповић; за члана Комисије за упис на основне 
академске студије предложена је проф. др Слободанка Антић. 

 
У оквиру седница Катедре разматране су текуће теме које су се 

односиле на: начин одржавања наставе у околностима пандемије и 
размењивана су искуства у одржавању наставе; на модел вредновања за 
рангирање пријављених кандидата приликом пријема на високошколске 
установе. 

 
Наставници Катедре, према подацима које су доставили за писање овог 

извештаја, били су чланови комисије за одбрану 10 мастер радова на 
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Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, проф. др Ирена 
Стојковић била је члан комисије за одбрану једне докторске дисертације на 
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију.  
 

Чланови Катедре, њих пет, су у току 2020/21. године наставили 
ангажовање на научно-истраживачким пројектима које финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
Такође, чланови Катедре учествовали су у реализацији пројекта Факултета 
под називом „Евалуација ефеката инклузивног образовања у Републици 
Србији”.  

 
  Проф. др Мирко Филиповић и асистент др Божидар Филиповић 
учествовали су у међународном научном пројекту ”Who cares in Europe”. 
Асистент др Божидар Филиповић учествовао је и у међународном научном 
пројекту „Европско друштвено истраживање”. Проф. др Предраг 
Теовановић учествовао је у међународном научном пројекту ”Verifying the 
Compliance of Argumentation Principles with Human Reasoning”. Проф. др 
Татјана Ментус-Кандић учествовала је у међународном научном пројекту 
”Education of the Youth as a Method of Intimate Partner Violence Prevention 
Project” чији је организатор USAID. Доц. др Лука Мијатовић био је 
консултант у активностима предвиђеним пројектом „Превенција и борба 
против сексуалног злостављања и експлоатације деце на интернету у 
Србији и БиХ” у организацији Save the Children International. 
 
 Поред раније наведеног учешћа у одборима научних скупова чији је 
организатор Факултет, чланови Катедре учествовали су у више националних 
и међународних научних скупова у организацији других институција на 
којима су излагали радове и били ангажовани у програмским одборима. 
 
  Проф. др Марија Јелић, објавила је монографију, а проф. др Татјана 
Ментус-Кандић и проф. др Предраг Теовановић уџбенике у издању 
Факултета. Поред овога, чланови Катедре су у школској 2020/21. години, 
према подацима које су доставили за потребе припреме овог извештаја, 
објавили радове следећих категорија: 2 рада категорије М14; 1 рад категорије 
М21; 1 рад категорије М22, 1 рад категорије М23; 3 рада категорије М24, 2 
рада категорије М33; 2 рада категорије М34; 1 рад категорије М45; 7 радова 
категорије М51; 3 рада категорије М63; 3 рада категтриje M64.  
 
VI   ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА 
 
6.1. Наставно особље 
 

Наставно особље на Факултету чине лица која остварују наставни, 
научни и истраживачки рад.  

Наставно особље су наставници и сарадници Факултета. У периоду од 
01. 10. 2020. до 30. 09. 2021. наставне активности су реализовали 79 
наставника и 16 сарадника. 
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Табела 1. Наставници и сарадници – 2020/2021 
 

Број наставника Предавачи Доценти 
Ванредни 
професори 

Редовни 
професори 

У сталном радном односу 1 20 21 33 

У допунском радном 
односу 

/ 3 / 2 

Укупан број 1 23 21 35 

Укупан број наставника 79 
 

Број сарадника 
Сарадници 

у настави 
Асистенти 

Лектори и 
виши лектори 

У сталном радном односу 4 12 / 

У допунском радном односу / / / 

Укупан број сарадника 16 

 
У школској 2020/2021. години отишле су у пензију: 

− Данка Радуловић 
− Радмила Никић 

 
Ангажовани наставници са других високошколских установа у школској 

2020/2021. години: 
− Проф. др Мирјана Филиповић – ужа научна област Металургија, 

предмет Технологија материјала и занимања са методиком 
електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности; 

− Проф. др Звездана Којић – ужа научна област Медицинска физиологија 
, предмети Физиологија са анатомијом и Медицинска физиологија; 

− Доц. др Маја Лачковић – ужа научна област Психијатрија, предмет 
Психопатологија интелектуално ометених особа; 

− Доц. др Чедо Миљевић – ужа научна област Психијатрија, предмети 
Психијатрија и Основи дечије психијатрије; 

− Доц. Јелена Звекић-Сворцан – ужа научна област Медицинска 
рехабилитација, предмет Медицинска рехабилитација. 

 
У току школске 2020/21. године захтев за споразумни прекид радног 

односа поднела јe: 
1. Сања Гагић 
2. Марија Нешић 

 
6.2. Ненаставно особље 

Ненаставно особље на Факултету чине лица која обављају стручне, 
правне, материјално-финансијске и библиотечке послове, административно 
техничке, помоћне и друге послове за потребе деловања Факултета. 

 
У складу са Законом о раду, Уредбом о нормативима и стандардима 

услова рада Универзитета и Факултета које се финансирају из буџета, 
Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о 
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организацији и систематизацији послова и радних задатака запослених на 
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, усклађеним са 
Каталогом радних места у јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору, у школској 2020/21. години било је запослено 26 радника и 
то: 

1. Александра Ђукнић 
2. Мила Дојчиновић 
3. Славица Јовковић 
4. Марија Живковић 
5. Владимир Бојковић 
6. Сања Ћирић 
7. Марко Рапаић 
8. Драгана Миленковић 
9. Драган Марковић 
10. Љиљана Јазић 
11. Војка Пантић 
12. Наташа Тошић 
13. Даница Ковачевић 
14. Светлана Петровић 
15. Биљана Красић 
16. Борис Петровић 
17. Зоран Јованковић 
18. Драгиша Николић 
19. Томо Кнежевић 
20. Никола Раковић 
21. Мирослав Беленцан 
22. Госпова Голубовић 
23. Весна Крндић 
24. Љиљана Кнежевић 
25. Драган Јовић 
26. Саша Јовановић 
 

Секретар факултета (VII  степен стручне спреме), 1 извршилац 

Служба за организацију наставе и студентска питања: 
 

− Шеф службе за организацију наставе и студентска питања (VI  степен 
стручне спреме), 1 извршилац  

− Стручно технички сарадник (IV степен стручне спреме), 1 извршилац 
− Виши стручно-технички сарадник (VI  степен стручне спреме), 1 

извршилац 
− Виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања 

( VII  степен стручне спреме), 2 извршиоца 

Служба за правне, кадровске, административне и опште послове: 
 

− Руководилац правних, кадровских, административних и општих 
послова (VII степен стручне спреме), 1 извршилац 

− Пословни секретар (VII степен стручне спреме), 1 извршилац 
− Стручно-технички сарадник за остале делатности (IV степен стручне 

спреме), 1 извршилац 
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− Дизајнер интернет портала (VII  степен стручне спреме), 1 извршилац  
− Техничар одржавања информационог система и технологија (IV 

степен стручне спреме), 1 извршилац 
− Сарадник за графичку обраду и дизајн текста (IV степен стручне 

спреме), 1 извршилац 
− Портир/ референт за заштиту, безбедност и здравље на раду (IV 

степен стручне спреме ), 1 извршилац 
− Домар (IV степен стручне спреме ), 1 извршилац 
− Службеник за јавне набавке/економ/курир (VII  степен стручне 

спреме), 1 извршилац 
− Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на 

раду/портир (VII степен стручне спреме и одговарајући курс), 1 
извршилац 

− Кафе куварица – сервирка/спремачица, средње образовање, 2 
извршиоца 

− Спремачица – радник на одржавању чистоће, основно образовање, 1 
извршилац 

 
Финансијско-рачуноводствена служба: 
 

− Шеф рачуноводства (VI степен стручне спреме), 1 извршилац 
− Контиста (IV степен стручне спреме ), 1 извршилац 
− Благајник (IV степен стручне спреме), 1 извршилац 
− Продавац (IV степен стручне спреме), 1 извршилац 

Библиотека са читаоницом: 
 

− Руководилац библиотеке са читаоницом (VII степен стручне спреме), 
1 извршилац  

− Виши стручно-технички сарадник за рад у библиотеци (VII степен 
стручне спреме), 1 извршилац 

 
1 стручни сарадник је запослен у Центру за континуирану едукацију. 
 

 

VII   НАСТАВНО-НАУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ 
 
Студије на Факултету у школској 2020/21. години биле су: 

Студије првог степена – основне академске студије које су реализоване 
кроз следеће студијске програме: 

1. Логопедија  
2. Специјална едукација и рехабилитација особа с тешкоћама у 

менталном развоју  
3. Дефектологија:  
− Модул: Сметње и поремећаји слуха, 
− Модул: Сметње и поремећаји вида  
− Модул: Моторичке сметње и поремећаји 
− Модул: Сензомоторичке сметње и поремећаји 
− Модул: Превенција и третман поремећаја понашања.  
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Основне академске студије трају четири године и њиховим завршетком 
стиче се најмање 240 ЕСПБ. Према дозволи за рад и одлуци Владе Р. Србије, 
Факултет је у школској 2020/21. Расписан је конкурс за 280 студената, од 
тога 183 студената који се финансирају из буџета и 100 који се сами 
финансирају.  

 
Према студијским програмима, након завршеног пријемног испита, 

уписано је (Табела 2): 
 
Табела 2. Број студената уписаних на прву годину основних академских 

студија, по студијским програмима и модулима за школску 2020/2021. годину 
 

Студијски програм Број 
буџетских 
студената 

Број 
самофинансирајућих 

студената 

Укупно 
уписаних 

студената 

Дефектологија - 
Моторичке сметње и 
поремећаји 

20 10(1) 30(1) 

Дефектологија –
Сметње и 
поремећаји слуха 

21 9 30 

Дефектологија –
Сметње и 
поремећаји вида 

21 9 30 

Дефектологија - 
Превенција и третман 
поремећаја понашања 

20 20(1) 40(1) 

Дефектологија – 
Сензомоторичке 
сметње и поремећаји 

20 10 30 

Специјална 
едукација и 
рехабилитација 
особа са тешкоћама 
у менталном 
развоју 

40 20(2) 60(2) 

Логопедија 42 18(3) 60(3) 

Укупно 184 96 280(7) 

 
По Конкурсу за упис у прву годину студија, уписано је 280 студената, 

од којих су 4 са листе афирмативних мера. 
 

Такође, у прву годину студија уписано је и 7 студената без полагања 
пријемног испита, упис са других факултета. Прошле школске године је 
уписано 282 студената. 
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Табела 3. Број студената друге студијске године академских студија, по 
студијским програмима и модулима за школску 2020/2021. годину 
Студијски програм Број 

буџетских 
студената 

Број 
самофинансирајућих 

студената 

Укупно 
уписаних 

студената 

Дефектологија – Моторичке 
сметње и поремећаји 

26 3 29 

Дефектологија – Сметње и 
поремећаји слуха 

28 2 30 

Дефектологија – Сметње и 
поремећаји вида 

26 2 28 

Дефектологија – Превенција и 
третман поремећаја 
понашања 

35 5 40 

Дефектологија – 
Сензомоторичке сметње и 
поремећаји 

25 4 29 

Специјална едукација и 
рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном 
развоју 

40 20 60 

Логопедија 58 6 64 

Укупно 238 42 280 

 
Табела 4. Број студената треће студијске године основних академских студија 
за школску 2020/2021. годину 

Студијски програм Број 
буџетских 
студената 

Број 
самофинанс

ирајућих 
студената 

Укупно 
уписаних 
студената 

Дефектологија – 
Моторичке сметње и 
поремећаји 

18 8 26 

Дефектологија –
Сметње и 
поремећаји 
слуха 

                  26 2 28 

Дефектологија – Сметње 
и поремећаји вида 

19 7 26 

Дефектологија – 
Превенција и третман 
поремећаја 

28 14 42 

Дефектологија – 
Сензомоторичке сметње 
и поремећаји 

25 2 27 

Специјална едукација и 
рехабилитација особа са 
тешкоћама у 
менталном развоју 

35 21 54 

Логопедија 58 6 64 

Укупно 209 60 267 
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Табела 5. Број уписаних студената четврте студијске године основних 
академских студија за школску 2020/2021. годину 
 

 

Факултет је у школској 2020/21. уписао и 643 студента у продужене 
године студија, као студенте који се сами финансирају. 

 

II Студије другог степена – мастер академске студије, у школској 2020/21. 
години, реализоване су на следећим студијским програмима: 

1. Логопедија  
2. Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 

менталном развоју  
3. Дефектологија:  
− Модул: Сметње и поремећаји слуха, 
− Модул: Сметње и поремећаји вида  
− Модул: Моторичке сметње и поремећаји 
− Модул: Сензомоторичке сметње и поремећаји 
− Модул: Превенција и третман поремећаја понашања. 

 

Академске мастер студије трају једну годину и њиховим завршетком 
стиче се 60 ЕСПБ, када је на основним студијама остварено 240 ЕСПБ. Према 
дозволи за рад, Факултет је у школској 2020/21. години, расписан је 
конкурс за упис 260 студената, од тога 90 који се финансирају из буџета и 
170 који се сами финансирају. Уписано је укупно 210 студената. Према 
студијским програмима уписано је: 

Студијски програм Број 
буџетских 
студената 

Број 
самофи
нансир.
aајућих 
студен

ата 

Укупно 
уписаних 
студената 

Дефектологија –
Моторичке сметње и 
поремећаји 

 26  2 28 

Дефектологија –
Сметње и поремећаји 
слуха 

25 5 30 

Дефектологија –
Сметње и поремећаји 
вида 

23 7 30 

Дефектологија - 
Превенција и третман 
поремећаја 

34 8 42 

Дефектологија – 
Сензомоторичке 
сметње и 
поппporпорпоремећаји 

24 5 29 

Специјална 
едукација и 
рехабилитација особа 
са тешкоћама у 
менталном развоју 

38 9 47 

Логопедија 56 2 58 

Укупно 226 38 264 
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Табела 6. Број уписапих студената на мастер академске студије за школску 
2020/2021. годину 
 

Студијски програм Број буџетских 
студената 

Број 
самофинансирајућих 

студената 

Укупно 
уписаних 
студената 

Дефектологија - 
Моторичке сметње 
и поремећаји 

10 21 31 

Дефектологија – 
Сметње и 
поремећаји слуха 

10 11 21 

Дефектологија – 
Сметње и 
поремећаји вида 

10 1 11 

Дефектологија – 
Сензоморичке 
сметње и 
поремећаји 

10 7 17 

Дефектологија – 
Превенција и 
третман 
поремећаја 
понашања 

10 20 30 

Специјална 
едукација и 
рехабилитација 
особа са 
тешкоћама у 
менталном 
развоју 

20 30 50 

Логопедија 20 30 50 

Укупно 90 110 210 

 

Школске 2020/21. године уписано је у поновљену годину 63 студената 
(укупно 273). 

III Студије трећег степена – докторске академске студије 
реализовале су се на студијским програмима: Дефектологија, Логопедија и 
Специјална едукација и рехабилитација.  

Укупан број уписаних студената на докторске студије у школској 
2020/21. години је: на првој години 28 (5 буџетских и 23 
самофинансирајућих), уз 5 студената који су обновили прву годину студија; 
на другој години 13 (6 буџетских и 7 самофинансирајућих), уз 15 који су 
обновили прву годину студија, а на трећој години 15 (7 буџетских и 8 
самофинансирајућа студента), уз 37 поноваца на трећој години студија.  
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 Укупно 18 буџетских и 38 самофинансирајућих студената и 57 студента који 
су обновили прву годину студија на докторским студијама. 
 

Поред послова везаних за упис студената, Студентска служба је била 
ангажована око достављања података потребних за самовредновање и 
акредитацију Студијских програма и Факултета. 
 

Такође, на захтев Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, били смо у обавези да генеришемо податке из ФИС-а према ЈИСП 
(једниствени информативни систем просвете), где су генерисани подаци о 
активним студентима уписаним у школску 2020/21. годину и подаци о 
студентима који су завршили студије, сви нивои студија, за школску 
2017/18., 2018/19. и 2019/20. годину. 

 
Од података генерисани су: Општи подаци о студенту, уписи (где је 

свака година уписа ишла као посебан податак), образовање, завршетак 
студија и престанак студија. 

 
Пре ових података било је неопходно одредити ЈОБ (јединствени 

образовни број) за сваког од ових студената.  
 
7.1. Календар наставних активности за школску 2020/2021. годину 
 
Реализација наставних активности  
 

Факултет организује и изводи основне академске, мастер академске и 
докторске студије. Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са 
планом извођења наставе. 

Школска година, јесењи семестар за студенте основних академских 
студија, уписане на прву годину почела је 01. 10. 2020. године, а трајала је до 
16. 01. 2021. године. За студенте друге, треће и четврте године настава у 
зимском семестру почела је 05. 10. 2020. године, а трајала је до 16. 01. 2021. 
године. Пролећни семестар је почео 03. 02. 2020. године, а трајао је до 
15.05.2020. године. Стручна пракса је реализована од 17. 05. 2021. до 30. 05. 
2021. године. 

За студенте уписане на мастер академске студије настава у јесењем 
семестру је почела 12. 10. 2020. године, а трајала је до 16. 01. 2021. године.  
За студенте докторских академских студија јесењи семестар је почео 19. 
10. 2020. године, трајао је до 16. 01. 2021. године, а пролећни семестар од 
15. 02. 2021. године до 30. 05. 2021. године.  

Настава на основним, мастер и докторским студијама, у зимском 
семестру, је кренула по хибридном моделу, да би од новембра 2020. 
године, услед погоршања епидемиолошке ситуације, комплетно прешла на 
on-line систем. 
 
Испитни рокови 

 
Према Закону о високом образовању, Статуту Универзитета и 

Статуту факултета, Факултет је организовао шест испитних рокова и један 
допунски испитни рок. Поред тога, за студенте поновљених година студија 
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у новембру и децембру 2020. године су организовани додатни испитни 
рокови.  

За студенте који су уписали студије пре 2006. године и који су 
стекли статус апсолвента или постапсолвента, организовани су 
апсолвентски рокови.  

 
Распоред наставних предмета и часова 
 

На основу усвојеног распореда наставника и сарадника на основним 
академским, мастер академским и докторским академским студијама 
израђен је распоред наставних предмета и часова за сваки студијски 
програм. Распоред наставних предмета је био усклађен са изабраним 
предметима студијских програма и групама студената.  

Након почетних тешкоћа, можемо констатовати да су се часови 
реализовали у пуном обиму. Наставници и сарадници су достављали сваке 
недеље извештаје, који су обједињени прослеђивани Универзитету. 

Ненаставни дани у овој школској години су били су 04. април – Дан 
студената и за време другог испитног рока од 05. до 11. 04. 2021. године. 
 
Практична настава и стручна пракса 
 

У циљу ефикасније реализације вежби, Факултет је склопио уговоре 
о сарадњи са здравственим, просветним и институцијама социјалне 
заштите, које су предложене од стране Одељења факултета. Практична 
настава је реализована преко on-line платформи. Организација стручне 
праксе у школској 2020/21. години, а у складу са епидемиолошком 
ситуацијом изазваном пандемијом вируса COVID-19 спроведена је током 
јуна, јула и августа месеца, кроз мањи број посета студената релевантним 
институцијама, а већи број кроз реализацију индивидуалних домаћих 
задатака од стране професора и асистената. 
 
Нерадни дани 
 
Нерадни дани у школској 2020/2021. години су били: 
10. 11. 2020. год. – Дан Факултета 
11. 11. 2020. год. – Дан примирја у Првом светском рату 
01. 01. и 02. 01. 2021. год.  – Новогодишњи празници  
7. 01. 2021. год. – Божић 
15. 02. – 16. 02. 2021. год. – Дан државности 
30. 04. – 02. 05. 2021. год. – Ускршњи празници 
01. и 02. 05. 2021. год. – Празник рада 

Годишњи одмор 
 
Први део годишњег одмора за наставнике и сараднике је почео 08. 02. и 

завршио се 14. 02. 2021. године. Други део годишњег одмора искоришћен 
је од 19. 07. 2021. године до 15. 08. 2021., у складу са Законом о раду и 
Колективним уговором. 

Први део годишњег одмора за ненаставно особље реализован је од у 
складу са Законом о раду, Колективним уговором и потребама Факултета. 
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VIII   НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

У складу са Програмом научно-истраживачог рада на Факултету је 
током 2020/2021. реализована научно-истраживачка делатност. 
 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију обавља научно-
истраживачки рад у циљу развоја науке, унапређења делатности високог 
образовања, односно унапређивања квалитета наставе, усавршавања 
научног подмлатка и увођења студената у научно-истраживачки рад. 
Факултет подржава научно-истраживачки рад својих наставника, 
сарадника и студената, као и јавно представљање и објављивање резултата 
таквог рада, у складу са финансијским планом Факултета. Одбор за 
акредитацију научно-истраживачких организација Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије донео је одлуку (Број 660-
01-00008/14 од 23. 06. 2020. год.) да се Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију акредитује за обављање научно-истраживачке делатности 
од општег интереса. Научноистраживачки рад на Факултету за специјалну 
едукацију и рехабилитацију одвија се у оквиру образовно-научног поља 
Друштвено-хуманистичких наука, научне области Дефектологија кроз 
следеће активности:  

− научноистраживачке пројекте,  
− међународну научну сарадњу,  
− дисеминацију, промоцију и популаризацију научноистраживачких 

резултата,  
− издавање научних публикација,  
− припремање кадрова за научноистраживачки рад и  
− унапређивање истраживачке инфраструктуре. 

 
8.1. Реализацију пројеката из програма основних истраживања 

Министарства за просвету и науку Републике Србије 
 

Током 2020/2021. године истраживачи ангажовани на пројекту 
„Социјална партиципација особа са интелектуалном ометеношћу“ бр. 
179017, публиковали су: два рада у врхунским међународним часописима 
(М21); четири рада у међународним часописима (М23); четири рада у 
националним часописима међународног значаја (М24); четири саопштења 
са међународних скупова штампана у целини (М33) и два саопштења са 
међународних скупова штампана у изводу (М34); једно поглавље у 
тематском зборнику националног значаја (М45); пет радова у врхунском 
часопису националног значаја (М51); три рада у истакнутом националном 
часопису (М52); једно предавање по позиву са скупа националног значаја 
штампано у изводу (М62); два саопштења са скупа националног значаја 
штампана у целини (М63) и пет саопштења са скупа националног значаја 
штампаних у изводу (М64).  

 
Највећи број радова односи се на различите области функционисања 

особа са интелектуалном ометеношћу и њиховог учешћа у заједници. 
Велики број објављених радова бави се поремећајем из спектра аутизма, 
док појединачни радови обрађују специфичне проблеме деце са 
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неуроразвнојним поремећајима, сензорним поремећајима и проблемима у 
понашању. Дисеминација добијених резултата остварена је учешћем 
истраживача на бројним конференцијама; излагањем руководиоца 
пројекта на међународном скупу у организацији Универзитета у Бургосу и 
његовим учешћем на вебинарима и инстраграм лајву посвећеним 
поремећајима из спектра аутизма; активностима истраживача на стручним 
активима установа за едукацију деце са сметњама у развоју и 
инвалидитетом.  
 

Истраживачи, ангажовани на пројекту „Евалуација третмана стечених 
поремећаја говора и језика” бр. 179068, у 2021. години учествовали су на 
више међународних и националних научних скупова.  

 
Укупно су објавили 29 публикација, и то: два рада категорије М14, два 

рада категорије М21, један рад категорије М23, два рада категорије М24, 
шест радова категорије М51, три рада категорије М52, седам радова 
категорије М33, један рад категорије М34, два рада категорије М42, један 
рад категорије М63 и два рада категорије М64.  

 
Планом рада на пројекту „Креирање Протокола за процену 

едукативних потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за 
израду индивидуалних образовних програма” (бр. 179025) за 2021. годину 
био је предвиђен наставак примене Протокола за процену едукативних 
потенцијала деце са сметњама у развоју (ППЕП) и публиковање резултата.  

 
Уз ограничења повезана с актуелном епидемиолошком ситуацијом, 

на основу истраживања спроведених у циљу процене сензорних, 
моторичких и когнитивних функција код деце са различитим видовима и 
нивоима сметњи у развоју током 2021. године публиковано је 44 рада, од 
тога седам радова у научним часописима међународног значаја (један рад у 
категорији М22, један рад у категорији М23 и пет радова у категорији М24), 
један рад у тематском зборнику истакнутог међународног значаја (М13), 
један рад у тематском зборнику националног значаја (М45), 12 радова у 
научним часописима националног значаја (11 радова у категорији М51 и 
један рад у категорији М52), 14 радова са научних скупова штампаних у 
целини (по седам радова у категорији М33 и М63) и девет радова са 
научних скупова штампаних у изводу (два рада у категорији М34 и седам 
радова у категорији М64).  

 
Имајући у виду да током поменутог периода нису испоручени раније 

предвиђени и одобрени инструменти за процену способности и вештина, 
пилот истраживања која би омогућила увид у могућности њихове примене 
у нашој средини нису спроведена.  

 
У току 2021 године у оквиру пројекта „Утицај кохлеарне 

имплантације на едукацију глувих и наглувих особа” бр. 179055 
истраживано је неколико битних области: препознавање емоција и 
афективних ставова у гoвoру; лексичко-семантичке способности код 
кохлеарно имплантиране деце; знаковни језик код глуве и наглуве деце са 
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различитим модалитетима амплификације; утицај знаковног језика на 
усвајање знања; облици комуниикације у чујућим породицама; едукативна 
постигнућа глуве и наглуве деце; социјална инклузија глувих и наглувих 
особа; положај глуве и наглуве деце у инклузивним школама; примена 
асистивне технологије; превентивне мере у образовању у условима COVID 
19. 

 
Објављени су радови: 1 рад М14; 2 рада М23; 2 рада М 24; 1 рад М51; 

3 рада М64, 2 рада М63; 2 рада М33; 3 рада М 34. 
 
Тим истраживача са Одељења за превенцију и третман поремећаја 

понашања, ангажован у делу пројекта под називом „Развој методологије 
евидентирања криминалитета као основа ефикасних мера за његово 
сузбијање и превенцију” бр. 179044 значајно је проширио поље свог 
научноистраживачког интересовања, те се, поред анализе различитих 
аспеката значајних за проблем криминала и малолетничке 
делиинквенције, интензивно бавио и другим питањима из области 
превенције и третмана друштвених девијација и поремећаја понашања.  

 
У области малолетничке делинквенције анализирани су кључни 

институти из домена кривичноправног положаја малолетника, 
карактеристике малолетника који врше кривична дела, као и положај 
виктимизованих малолетних лица који се у кривичном поступку појављују 
у улози сведока и оштећених. Посебна пажња била је посвећена 
насилничком криминалитету, анализи везе између спорта и малолетничке 
делинквенције, те проучавању специфичности образовног профила, 
образовног статуса и проблема у школовању малолетних делинквената.  
Када је у питању криминално понашање, истраживачи су своје 
интересовање усмерили на анализу повезаности радикализма са насилним 
екстремизмом и тероризмом, питање заштите и положаја жртава трговине 
људима, укључујући и утицај пандемије на положај жртава породичног 
насиља. У једном сегменту бавили су се и научним објашњењем ефеката 
деловања канабиса, обележјима субкултуре пушача канабиса и ризицима у 
доменима физичког здравља, психичких тешкоћа и понашања. Када је у 
питању област превенције проблема понашања испитивани су конструкти 
везани за промоцију позитивног развоја, и то развојне предности, 
социјалноемоционално учење и капацитети за резилијентност, али и 
ефекти примене програма вршњачког менторства. У контексту актуелне 
ситуације изазване пандемијом вируса Ковид-19, истраживачи су 
испитивали праксу превенције проблема понашања ученика за време 
пандемије, задовољство наставника послом у основним школама, те 
промене у понашању ученика након отварања школа. 

За потребе презентовања научноистраживачких резултата, 
истраживачи су активно учествовали на 11 научних скупова, и то на 8 
међународних и на 3 скупа националног значаја. Укупно су објавили 13 
саопштења на међународним научним скуповима, од којих је 5 штампано у 
целини (једно по позиву), као и 7 саопштења на скуповима националног 
значаја, од којих су 3 штампана у целини (једно по позиву). Резултате свог 
научноистраживачког рада, истраживачи су саопштавали и у тематским 
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зборницима и научним часописима. Укупно је објављено 9 научних радова, 
и то 3 рада у тематским зборницима међународног значаја, 2 рада у 
националним часописима међународног значаја и 3 рада у врхунским 
часописима националног значаја. Додатно, посебном вредном издвајамо и 
објављивање 1 монографије националног значаја, као и учешће 
истраживача у изради 3 стручне публикације значајне за унапређење 
праксе превенције и третмана поремећаја понашања. 
 
 
8.2. Реализација пројекта Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију 
 

Факултет је наставио финансирање реализације једногодишњих 
научноистраживачких пројеката. 

 
У 2020. години, завршена је реализација пројекта „Евалуација ефеката 

инклузивног образовања у Републици Србији“ којим је руководила проф. 
др Ирена Стојовић. У оквиру пројекта, одржан је Национални научни скуп 
„Евалуација ефеката инклузивног образовања у Републици Србији“ 21. 12. 
2020. године и објављен зборник саопштења са скупа националног значаја 
штампаних у целини. 

 
За 2021. годину, одобрена је реализација пројекта „Специјална 

едукација и рехабилитација у условима пандемије COVID 19“ којим 
руководи проф. др Горан Јованић. Резултати пројекта биће презентовани 
на Националном научном скупу „Специјална едукација и рехабилитација у 
условима пандемије COVID 19“ који ће се одржати 23. 12. 2021. године. 
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8.3. Научноистраживачки резултати наставника и сарадника у школској 
2020/2021. години 

Резултат  
Збирни преглед 
научноистраживачких 
резултата у установи 

Ознака, према ознакама 
ресорног министарства за 
науку 

Број 

M10 21 М14 21 

M20 41 М21a 2 

  M21 7 

  М22 7 

  М23 25 

  М24 11 

M30 8 М33 1 

  М34 6 

  М36 1 

M40 23 М42 9 

  М45 14 

M50 51 М51 34 

  М52 16 

  М53 1 

M60 35 М63 26 

  М64 9 

M70 2 М71 2 

Укупно   181 

Уџбеници и приручници 4 

Укупно 186 

 

 У складу са расположивим финансијским средствима реализована је 
материјална подршка за учешће наставника и сарадника на домаћим и 
међународним конгресима. Факултет је у прошлој школској години 
обезбедио за 9 наставника и сарадника одлазак на међународне научне 
скупове, а за 13 наставника и сарадника учешће на националним 
скуповима. Један број наставника је учествовало на међународним 
научним скуповима средствима из пројеката и/или финансирана 
средствима Министарства просвете.  
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Табела 7. Материјална подршка за учешће наствника и сарадника на 
домаћим и међународним конгресима 
 

Службени пут у земљи 100.100,00 rsd 
Научни скуп и место 

одржавања 
Врста услуге Износ 

Скуп „АСТЕК 2020" 
Београд 

2 котизације 4.000,00 

Међународна 
конференција „XVIII Дани 
примењене психологије", 
Ниш 

3 котизације 18.000,00 

Скуп „Дани дефектолога” 
Златибор 

3 котизације 15.000,00 

Скуп „Дани дефектолога” 
Златибор 

смештај за 2 особе 49.100,00 

Конференција 
„Емпиријска истраживања 
у психологији 2021" 
Београд 

1 котизација 2.000,00 

Конференција 
„Специјална едукација и 
рехабилитација данас" 

2 котизације 12.000,00 

Службени пут у иностранство 111.674,76 rsd 
Научни скуп и место, 
држава  

Врста услуге Износ 

Видео конференција "EDU 
Vision", Љубљана, 
Словенија 

1 котизација 18.160,04 rsd 
 

XII међународна 
конференција 
„Унапређење квалитета 
живота деце и младих”, 
Сунчев брег, Бугарска 

2 котизације 21.252,00 rsd 

Научна конференција 

„Друштвене девијације”, 
Бања Лука, Босна и 
Херцеговина 

2 котизације 18.867,15 rsd 

Међународна 
конференција ”The power 
of knowledge”, Грчка  

2 котизације 11.791,57 rsd 

Међународна научна 

конференција „Друштвене 
девијације”, Бања Лука, 
Босна и Херцеговина 

Употреба сопственог 
аутомобила за 2 учесника 

41.604,00 rsd 

 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију учествовао је на 

следећим пројектима у партнерству са другим научно-истраживачким 
организацијама: 

− Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима 
модернизације Србије – 47008 
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− Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне 
интервенције – 47011 

− Функционализација наноматеријала за добијање нове врсте 
контактних сочива и рану детекцију дијабетеса – 45009 

− Испитивање молекуларно-генетских, патохистолошких и 
биохемијских карактеристика неуромишићних болести – 175083 

− Народна култура Срба између Истока и Запада – 177022 
− Језици и културе у времену и простору – 178002 
− Интердисциплинарна истраживања квалитета вербалне 

комуникације – 178027 
− Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних 

компетенција важних друштву оријентисаном на европске 
интеграције – 179018 

− Е-логопед – 32032 
− Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, 

метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације 
Републике Србије – 47015 

− Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-
образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, 
протоколи, процедуре и средства) – 47017 

− Морфолошке промене на мозгу код особа са транссексуализмом, 
другим поремећајима полног идентитета и развојним 
психијатријским поремећајима – 41020 

− Неуроендокрина контрола секреције хормона код човека – Нови 
изазови. Контрола енергеске хомеостазе код човека у различитим 
патолошким стањима. Клиничко-патолошка корелација и генетска 
основа тумора хипофизе и неуроендокриних тумора – 175033 

− Структурне и биохемијске карактеристике поремећаја синаптичке 
пластичности у психијатријским обољењима – 175058 

 
IX   БИБЛИОТЕКА СА ЧИТАОНИЦОМ 

 

Библиотека Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 
уписана је у регистар библиотека према Решењу Универзитетске 
библиотеке „Светозар Марковић“ бр. 06-218/180 од 05. 11. 1997. године. 

Библиотека је део Конзорцијума библиотека Србије за обједињену 
набавку, повезана је са Рачунарским центром Универзитета у Београду и по 
потреби сарађује са другим библиотекама у земљи и иностранству. 

Библиотека има једног запосленог библиотекара. Отворена је 
радним данима од 8.00 до 16.00 часова. Библиотека располаже читаоницом 
са укупно 30 места, од тога је 20 места опремљено рачунарима и има 
приступ интернету. 

Рад Библиотеке регулисан је Правилником о раду Библиотеке 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију од 14. 11. 2013. 
године. 

У фонд библиотеке уведено је 103 нових издања из различитих 
извора: поклон аутора, поклон институција, куповина, обавезни примерак 
(наша издавачка делатност). Депоновани су обавезни примерци наших 
издања у електронској форми на сајт Народне библиотеке Србије. 
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Ажужиран је електронски каталог мастер радова наших студената. 
Депоноване су докторске дисертације наших доктораната на платформу 
”ValTey” при Рачунарском центру Универзитета ради валоризације и 
провере на плагијаризам пре постављања исте на увид јавности. Такође су 
докторске дисертације депоноване на платформу „Увидок” при 
Рачунарском центру Универзитета ради увида јавности. 

01. 07. 2021. године подигнут је Институционални репозиторијум 
Факултета. Уз константан рад на уређивању и попуњавању 
репозиторијума.  
 

1. Фонд – библиотечке јединице 
 

Бр. Врста публикације Број публикација 

1. Књиге на српском језику 471 

2. Књиге на страним језицима 259 

3. Књиге на језицима националних мањина  58 

Укупно  788 

4. Монографије на српском језику 3028 

5. Монографије на страним језицима 1981 

6. Монографије на језицима националних мањина 68 

Укупно 5077 

7. Часописи на српском језику 135 

8. Часописи на страним језицима 149 

9. Часописи на језицима националних мањина / 

Укупно 284 

10. Уџбеници на српском језику 640 

11. Уџбеници на страним језицима 36 

12. Уџбеници на језицима националних мањина / 

Укупно 676 

13. Докторске дисертације 187 

14. Магистарски, специјалистички и мастер радови 1330  

Укупно библиотечких јединица  8342 

 
2. Набављене публикације 
 
Монографске публикације 

 Год. 

изда

ња 

Аутор/и Наслов ИСБН 

2020. година 

1.  2008 Петровић-Лазић 

Мирјана, Косановић Р. 

Вокална рехабилитација 
гласа 

нема 

2.  2014 Петровић-Лазић 

Мирјана, Кулић Милан 

Биолошки аспекти 

комуникације код 

нема 
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ларингектомираних 

болесника 

3.  2017 Голубовић, Славица Поремећаји флуентности 
говора 

978-86-84765-52-1 

4.  2016 Голубовић, Славица Гносогена, первазивна и 
психопатологија вербалне 
комуникације 

978-86-84765-49-1 

5.  2017 Голубовић, Славица Фонолошки поремећаји 978-86-84765-53-8 

6.  2011 Голубовић, Славица Дислексија, дисграфија, 
диспраксија 

978-86-6203-013-9 

7.  2016 Голубовић, Славица Развојни језички 
поремећаји 

978-86-84765-50-7 

8.  2020 Милићевић, Милена 
 

Community participation of 

children with cerebral palsy 

in Serbia: conceptual 

considerations and 

evaluation 

978-86-80756-35-6 

9.  2017 Грујић, Добрила Теорија и пракса 

хранитељства у Србији: 

стручним радом до 

благостања детета 

978-86-87887-10-7 

10.  2018 Поповић Ћитић 

Бранислава, Ђурић 

Слађана 

Позитивна школска клима: 
елементи, принципи и 
модели добре праксе 

978-86-80144-22-1 

2021. година 

11.  2018  Зборник института за 

криминолошка и 

социолошка истраживања 

бр.1 

 ISSN - 0350-2694 

12.  2018  Зборник института за 

криминолошка и 

социолошка истраживања 

бр.2 

ISSN - 0350-2694 

13.  2018  Зборник института за 

криминолошка и 

социолошка истраживања 

бр.3 

ISSN - 0350-2694 

14.  2019  Зборник института за 

криминолошка и 

социолошка истраживања 

бр.2 

ISSN - 0350-2694 

15.  2019  Зборник института за 

криминолошка и 

социолошка истраживања 

бр.3 

ISSN - 0350-2694 

16.  2020  Зборник института за 

криминолошка и 

социолошка истраживања 

бр.1 

ISSN - 0350-2694 
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17.  2020  Зборник института за 

криминолошка и 

социолошка истраживања 

бр.2-3 

ISSN - 0350-2694 

18.  2019  Зборник, института за 

криминолошка и 

социолошка истраживања 

бр.2 

ISSN - 0350-2694 

19.  2020  Међународни научни скуп 
Улога друштва у борби 
против корупције 

978-86-80186-63-4 

20.  2020 Милићевић Милена 
 

Community participation of 

children with cerebral palsy 

in Serbia : conceptual 

considerations and 

evaluation 

978-86-80756-35-6 

21.  2020 Степановић Ивана 
 

Живот на интернету: 
право на приватност и 
онлине комуникација 

978-86-80756-31-8 

22.  2020 Колаковић-Бојовић, 

Милица 
Петковић, Бојан 

Положај правосуђа у 
Србији : између владавине 
права и самовлашћа 

978-86-80756-27-1 

23.  2020 Јовашевић, Драган Кривично дело убиства : у 
теорији, пракси и 
законодавству 

978-86-519-2601-6 

24.  2019 Међедовић Јанко, 

Петровић Бобан 
Вујичић Никола 

Анализа примене мера 
безбедности у 
кривичноправном систему 
Републике Србије 

978-86-80756-16-5 

25.  2020 Павићевић Оливера 

Илијић Љепосава,  
Батрићевић Ана 

Сусрет друштвеног и 
биолошког озелењавање 
затворских заједница 

978-86-80756-29-5 

26.  2020 Петровић, Бобан Лексички модел 
социјалних ставова: 
студија на српском језику 

978-86-80756-26-4 

27.  2020 Стевановић Ивана 
 

Изазови у постпеналном 
прихвату малолетних 
учинилаца кривичних дела 
у Србији 

978-86-80756-32-5 

28.  2020 Играчки Јасмина Ефекти затвора у 

ресоцијализацији 

осуђеника 

978-86-80756-30-1 

29.  2017 Хјусон, Марина Мушкарци у Србији: друга 
страна родне 
не/равноправности 

978-86-80756-01-1 

30.  2017 Јолџић Владан, 
Батрићевић Ана, 
Станковић Вера 

Правни оквири за заштиту 
животне средине од 
негативних техногених 
утицаја 

978-86-80756-00-4 
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31.  2018 Јовашевић, Драган Насиље у породици 978-86-80756-09-7 

32.  2019 Батрићевић Ана Друга шанса: рад 
осуђеника са псима у КПЗ 
Сремска Митровица 

978-86-80756-19-6 

33.  2019 Павићевић Оливера 
Булатовић Александра, 
Илијић, Љепосава 

Отпорност: асиметрије 
макро-дискурса и микро 
процеса 
 

978-86-80756-20-2 

34.  2020 Кнежић, Бранислава 

 

Вибер порукама корони у 
инат 
 

978-86-80756-34-9 

35.  2019 Колаковић-Бојовић 

Милица 

Организација правосуђа у 
Републици Србији: 
реформски оквир и ЕУ 
стандарди 

978-86-80756-13-4 

36.  2018 Јолџић Владан,  

Батрићевић Ана,  

Станковић Вера 

Еколошко-правна заштита 
животне средине од 
негативних утицаја 
појединих привредних 
грана 

978-86-80756-11-0 

37.  2019 Илић Горан,  

Матић Бошковић 

Марина,  

Јавно тужилаштво у 
Србији: историјски развој, 
међународни стандарди, 
упоредни модели и 
изазови модерног друштва 

978-86-80756-24-0 

38.  2019  Међународни научни 

тематски скуп Казнено 

право и медицина 

978-86-80756-18-9 

39.  2019 Јолџић, Владан Социјалне димензије 

одрживог развоја: 

теоријско практички 

приступ 

978-86-80756-15-8 

40.  2020 Berit H. Johnsen International Classroom 

Studies of Inclusive 

Practises: Comparing 

Teaching-Learning 

Processes 

9788202710415 

https://doi.org/10.2

3865/noasp.122 

 

41.  2021 Стошљевић Матија 

Стошљевић Миодраг 

Стошљевић Лазар,  

Лечење деце атипичног 
говорног и психомоторног 
развоја 

978-86-905925-4-8 

42.  2020 Бјекић Јована,  

Вукчевић-Марковић 

Маша,  

Тодоровић Наташа,  

Врачевић Милутин,  

Social Inclusion of Migrants 

: research of opinions 

towards migrations and 

recommendations on how to 

decrease discrimination 

978-86-80205-80-9 

43.  2020 Бјекић Јована,  

Вукчевић-Марковић 

Маша,  

Врачевић Милутин 

Тодоровић Наташа  

Mental Health of Refugees 

and Migrants 

978-86-80205-74-8 

https://doi.org/10.23865/noasp.122
https://doi.org/10.23865/noasp.122
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44.   2021 Врачевић, Милутин 

Тодоровић, Наташа 

Међугенерацијска размена 
у Републици Србији 

978-86-80205-70-0 

45.  2021 Тодоровић Наташа 

Врачевић Милутин 

Бабовић Марија 

Степановић Биљана 

Матејић Бојана 

Ђикановић Босиљка 

На ничијој земљи: родно 
засновано насиље према 
старијим женама (65+) у 
Републици Србији 
 

978-86-80205-84-7 

46.  2019 Тодоровић Наташа 

Врачевић Милутин 

Станисављевић Дејана 

Милић Наташа 

Међугенерацијска 
солидарност између 
породице и државе 
 

978-86-80205-77-9 

47.  2016 Јанковић Бранкица 

Зајић Градимир 

Врачевић Милутин 

Тодоровић Наташа,  

Положај старијих на селу 978-86-80205-55-7 

48.  2018 Бабовић, Марија 

Стефановић, Стефан 

Величковић, Катарина 

Тодоровић, Наташа 

Врачевић, Милутин,  

Социјална укљученост 
старијих особа (65+) у 
Србији 
 

978-86-80205-66-3 

49.  2019 Тодоровић Наташа 

Врачевић Милутин 

Међугенерацијска сарадња 
за почетнике 

978-86-81478-00-4 

50.  2018 Јанковић Бранкица,  

Тодоровић Наташа, 

Врачевић Милутин, 

Зајић Градимир,  

Старење у градовима: 
изазови савременог 
друштва 
 

978-86-80205-61-8 

51.   2020 Врачевић Милутин,  

Тодоровић Наташа,  

Станисављевић Дејана,  

Милић Наташа,  

Ментално здравље 
неформалних неговатеља 
 

978-86-80205-83-0 

52.  2021 Илић Снежана Рана интервенција 978-86-907837-4-8 

53.  2020 Љубичић Милана Насиље дјеце над 
родитељима 

978-86-6427-155-4 

54.  2011 Милетић-Степановић, 

Весна 

Проширена породица у 
Србији 

978-86-7558-817-7 

55.  2012 Драгишић-Лабаш, 
Слађана 

Алкохолизам у породици и 
породица у алкохолизму 

978-86-7558-893-1 

 
Часописи 

Бр. Назив часописа ИССН Број свезака 
1.  Настава и васитање 0547-3330  5 
2.  Темида 1450-6637 4 
3.  Педагогија 0031-3807 6 

 



 56 

3. Издања Факултета 
Монографије и уџбеници 

Бр. 
Година 

издања 
Аутор Наслов ISBN 

1.  2020 Ђурић-

Здравковић 

Александра 

Педагогија особа с 
поремећајем 
интелектуалног развоја 

 978-86-6203-

140-2 

2.  2020 Теовановић 
Предраг 

Статистика у специјалној 
едукацији и 
рехабилитацији 

978-86-6203-

142-6 

3.  2020 Ковачевић, 

Јасмина 

Модели организације 
наставе глувих и наглувих 

978-86-6203-

143-3 

4.  2020 Јелић, Марија 
 

Развијање социјалне 
компетентности ученика у 
школи 

978-86-6203-

144-0 

5.  2021 Карић, Јасмина Методика наставе 
математике за глуву и 
наглуву децу 

978-86-6203-

147-1 

6.  2021 Вучинић Весна 

Анђелковић 

Марија 

Рана интервенција за децу 
са оштећењем вида 

978-86-6203-

148-8 

7.  2021 Маја Ивановић O језичком развоју у 
периоду проширивања 
језичких компетенција 

978-86-6203-
146-4 
 

 
 
Тематски зборници радова 

Бр. 
Година 

издања 
Аутор Наслов ISBN 

1.  2020 Мина Николић,  
Миа Шешум,  
Ивана 
Веселиновић 

Специфичност оштећења 
слуха - нове тенденције 
[Електронски извор] : 
тематски зборник радова 

978-86-6203-
141-9 

 

Зборници радова са скупова 
Бр. Година 

издања 
Уредник/уредници Наслов ISBN 

1.  2020 Анђелковић Марија 
Сретеновић Ивана 

Евалуација ефеката 
инклузивног образовања 
у Републици Србији 

978-86-6203-
145-7 

2.  2021 Бранка Јаблан,  
Ирена Стојковић,  
Бојан Дучић,  
Ксенија 
Станимиров 

11. међународни научни 
скуп Специјална 
едукација и 
рехабилитација данас, 
Београд, 29-30. октобар 
2021. 

978-86-6203-
150-1 
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Часописи у суиздању Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Бр. Назив часописа 
Година 

издања 

Број 

свеске 

Број 

објављених 

радова 

ИССН 

1.  Београдска  
дефектолошка школа 

2020 1 5 0354-875 

2.  Београдска  
дефектолошка школа 

2020 2 5 0354-875 

3.  Београдска  
дефектолошка школа 

2020 3 5 0354-875 

4.  Београдска  
дефектолошка школа 

2021 1 5 0354-875 

5.  Београдска  
дефектолошка школа 

2021 2 5 0354-875 

6.  Београдска  
дефектолошка школа 

2021 3 / 0354-875 

7.  Социјална мисао 2020 1 16 0354-401x 

8.  Социјална мисао 2020 2 14 0354-401x 

 
 
X   ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА 

Током школске 2020/2021. године Факултет је, поред часописа 
Специјална едукаццја и рехабилитација, Београдска дефектолошка школа 
(суиздаваштво) и Социјална мисао (суиздаваштво), објавио 8 нових 
публикација у штампаној или електронској форми (уџбенике, 
монографије, тематске зборнике). Поред тога, објављен је и Информатор: 
водич за упис у школску 2020/2021, као и Зборник радова са скупа 
националног значаја. 

 
10.1. Издавачки центар 

 
Издавачки центар Факултета се бави издавањем монографија, 

уџбеника, часописа, приручника и других материјала у писаном и 
електронском облику. Центар организује продају сопствених и других 
издања на Факултету и изван Факултета.  

 
Издавачком делатношћу Факултета бави се Издавачки савет, као 

орган Издавачког центра. Чланови издавачког центра су декан и продекан 
за науку, по функцији, по један представник сваког одељења и катедри 
Факултета, главни и одговорни уредник за издавање уџбеничке 
литературе, монографија, практикума и приручника, главни и одговорни 
уредник за издавање часописа и секретар Факултета. 

 
У периоду од 01. 10. 2020. до 30. 9. 2021. године, Издавачки савет 

Факултета је упутио у штампу следеће публикације: 
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Табела 8. Списак публикација објављених током 2020/2021 

 
Редни 

бр. 
Наслов Аутор Година 

издања 
напомена 

1.  Статистика у специјалној 
едукацији и 
рехабилитацији 

Доц. др Предраг 
Теовановић 

2020 уџбеник 

2.  Модели организације 
наставе глувих и наглувих 

Проф. др Јасмина 
Ковачевић 

2020 уџбеник 

3.  Педагогија особа с 
поремећајем 
интелектуалног развоја 

Доц. др 
Александра 
Ђурић-Здравковић 

2020 уџбеник 

4.  Методика наставе 
математике за глуву и 
наглуву децу 

Проф. др Јасмина 
Карић 

2021 уџбеник 

5.  Развијање социјалне 
компетентности ученика у 
школи 

Доц. др Марија 
Јелић 

2020 монографија 

6.  O језичком развоју у 
периоду проширивања 
језичких компетенција 

Доц. др Маја 
Ивановић 

2021 монографија 

7.  Рана интервенција за децу 
са оштећењем вида 

Проф. др Весна 
Вучинић, доц. др 
Марија 
Анђелковић 

2021 монографија 

8.  Евалуација ефеката 
инклузивног образовања у 
Републици Србији 

 2021 Зборник 
радова 

националног 
значаја 

 

У складу са Чланом 13. и Чланом 21. Правилника о издавачкој 
делатности Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију, након усвајања рецензије одређене публикације на 
седници Наставно-научног већа, главни и одговорни уредник проф. др 
Бранка Јаблан је прегледала достављене рукописе и рецензије и формирала 
предлог за лектуру, техничку припрему и штампу, а затим га упутила, 
деканици, Издавачком савету и секретару Александри Ђукнић. Након 
изјашњавања чланова Издавачког савета о предлогу и одређивања тиража, 
рукописи су упућени на лектуру, а затим и техничку припрему за штампу. 
Предлози су заведени под одређеним бројем и архивирани. Сва дела су 
штампана у предвиђеном року. Тематски зборник радова објављен је у 
електронској форми.  

Обавештавамо Вас да су Биљана Красић и Борис Петровић изузетно 
коректно и професионално обавили све послове за које су задужени у вези 
припреме дела за штампање. 

Издавачки центар Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију је издао Збирку тестова за полагање пријемног испита и 
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Информатор: водич за упис студената у школску 2020/2021. у електронској 
форми. 

У претходној школској години извршене су измене и допуне 
Правилника о издавачкој делатности Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију (број 3/196 од 24. 12. 2019. године). На предлог чланова 
Издавачког савета Правилник је упућен Наставно-научном већу Факултета. 
Измене и допуне су усвојене на седници Наставно-научног већа која је 
одржана 13. 7. 2021. године.  

 
10.2. Извештај о раду часописа „Специјална едукација и рехабилитација“ 

у школској 2020/2021. години  
 

У школској 2020/2021. години уредништво часописа радило је у 
непромењеном саставу: 

Главни и одговорни уредник: проф. др Весна Жунић-Павловић, 
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију 

Чланови уредништва са Универзитета у Београду – Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију: проф. др Сања Димоски, проф. др 
Ненад Глумбић, проф. др Светлана Каљача, проф. др Гордана Одовић, проф. 
др Марина Радић-Шестић, проф. др Александра Грбовић, проф. др Снежана 
Илић, проф. др Горан Јованић, проф. др Предраг Теовановић и доц. др Лука 
Мијатовић. 

Чланови уредништва из иностранства: проф. др Василис Аргиропулос, 
Универзитет у Тесалији, Грчка; проф. др Мира Цветкова-Арсова, 
Универзитет у Софији „Св. Климент Охридски“, Факултет за образовне 
студије и уметности, Бугарска; проф. др Хосе Луис Гонсалес-Кастро, 
Универзитет у Бургосу, Шпанија; проф. др Лелиа Киш-Главаш, 
Универзитет у Загребу, Едукацијско-рехабилитацијски факултет, Хрватска; 
проф. др Дамјана Коговшек, Универзитет у Љубљани, Педагошки факултет, 
Словенија; проф. др Митја Крајнчан, Приморски универзитет, Педагошки 
факултет, Словенија; проф. др Вивиана Лангер, Универзитет Сапијенца у 
Риму, Факултет за медицину и психологију, Италија; проф. др Брајан 
Макормик, проф. др Ензо Секи, Универзитет у Лаквили, проф. др Медина 
Вантић-Тањић, Универзитет у Тузли, Едукацијско-рехабилитацијски 
факултет, Босна и Херцеговина 

− Графички уредник: Биљана Красић 

− Лектура и коректура: Наташа Николић (српски) и Маја Иванчевић 
Отањац (енглески) 

− Дизајн корица: Александар Лазар 

− Објављене свеске и радови 
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Током школске 2020/2021. године објављене су четири свеске са 
укупно 17 радова (14 оригиналних научних радова и три прегледна рада):  

Свеска Објављено Број радова 
Вол. 19 бр.3 11. 12. 2020. 4 
Вол. 19 бр.4 16. 03. 2021. 4 
Вол. 20 бр.1 25. 05. 2021. 4 
Вол. 20 бр.2 02. 09. 2021. 5 

 
Удео радова на енглеском језику je 18%, a удео иностраних аутора 

44%. 
 
У посматраном периоду ангажовано је укупно 37 рецензената са 

Универзитета у Београду, из других институција у Србији, и из 
иностранства. 

 
Према Листи категорисаних научних часописа за 2020. годину 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, часопис „Специјална 
едукација и рехабилитација рангиран је као врхунски часопис националног 
значаја (М51) у области друштвених наука (психологија, педагогија, 
андрагогија и специјално васпитање) и медицинских наука.  

 
Часопис је реферисан у међународној бази SCImago Journal Rank и 

означен као Q4 у областима Psychology (Developmental and Educational 
Psychology) и Social Sciences (Education). 
 
Објављене свеске и радови редовно се депонују у:  

− Дигитални репозиторијум Народне библиотеке Србије 
− rFASPER – Репозиторијум Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију 
− Архиву на сајту часописа 
− Архиву Издавачког центра Факултета 

 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја суфинансира 
издавање часописа: 

− На основу Уговора о суфинансирању издавања научних часописа у 
Републици Србији по Јавном позиву објављеног 26. 12. 2019. године, 
ев.бр. 451-03-168/2020-14 од 16. 06. 2020. 

− На основу Уговора о суфинансирању издавања научних часописа у 
Републици Србији по Јавном позиву објављеног 20. 01. 2021. године, 
ев.бр. 451-03-114/2021-14 од 19. 05. 2021. 

Преостала финансијска средства неопходна за издавање часописа 
обезбедио је издавач Универзитет у Београду – Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију. 
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XI   СТУДЕНТСКА ДЕЛАТНОСТ  

 
Финансијским планом предвиђена су средства за финансирање рада 

Студентског Парламента и за ваннаставне активности студената, за 
наставак учешћа студената на студентским конгресима у земљи и 
иностранству, као и учешћа у спортским манифестацијама, како женских 
екипа, тако и мушких. 

Актуелна епидемиолошка ситуација је значајно ограничила 
активности студената Факултета у многим областима. Исказали су 
интересовање да се укључе и прате научне скупове (on line) које је 
организовао Факултет. 

 
XII   ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

Факултет је код Министарства просвете конкурисао за средства за 
кречење и замену унутрашње дрвенарије на другом и трећем спрату. Ови 
радови ће се изводити у складу са добијеним средствима. 

 
Финансијски извештај за 2021. годину ће, у складу са прописаном 

динамиком, разматрати Наставно-научно веће и Савет Факултета. Након 
тога ће бити прослеђен Министарству финансија. 
 
XIII   АКРЕДИТАЦИЈА ФАКУЛТЕТА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 

У школској 2020/21. години Факултет је спровео све припреме, 
организовао људске ресорсе, материјале и стандарде за акредитацију 
Установе и студијских програма. 
 
Чланови Комисије за акредитацију Факултета су: 

− Проф. др Снежана Николић, декан  
− Проф. др Гордана Одовић, продекан за наставу 
− Проф. др Весна Жунић-Павловић, продекан за науку 
− Проф. др Бранислава Поповић-Ћитић, управник Одељења за 

превенцију и третман поремећаја понашања 
− Проф. др Весна Вучинић, управник Одељења за тифлологију 
− Проф. др Бранка Јаблан, члан 
− Проф. др Горан Недовић, управник Одељења за соматопедију 
− Проф. др Данијела Илић Стошовић, члан 
− Проф. др Мирјана Петровић Лазић, управник Одељења за логопедију 
− Проф. др Надица Јовановић Симић, члан 
− Проф. др Јасмина Карић, управник Одељења за сурдологију 
− Проф. др Марина Шестић, члан 
− Проф. др Сања Ђоковић, члан 
− Проф. др Ирена Стојковић, управник Катедре за педагошких, 

психолошких и социолошких предмета 
− Проф. др Марија Јелић, члан 
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Студијски програми су усклађени са најновијим стандардима за 
акредитацију које је Национално акредитационо тело (НАТ) објавило у 
марту 2019. године. 

На основу члана 58. став 4. Закона о високом образовању (Службени 
гласник РС број 88/17, 73/18 и 6/20), члана 4. став 3. Правилника о 
доношењу студијског прогрма (Гласник Универзитета у Београду, број 
139/07) и члана 50. тачка 9. Статута Универзитета у Београду Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, Наставно научно веће 
Универзитета у Београду Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију на I седници одржаној 26. 10. 2020. године, донело је 
одлуку којом се: 

Утврђује предлог студијског програма основних и мастер академских 
студија Дефектологија, који се реализује кроз модуле: 

1. Модул – Сметње и поремећаји вида; 
2. Модул – Сметње и поремећаји слуха; 
3. Модул – Моторичке сметње и поремећаји; 
4. Модул – Сензомоторичке сметње и поремећаји; 
5. Модул – Превенција и третман поремећаја понашања. 

 
Утврђује се предлог студијског програма докторских академских 

студија Дефектологија. 
Утврђује се предлог студијског програма основних, мастер и 

докторских академских студија Логопедија. 
Утврђује се предлог студијског програма основних, мастер и 

докторских академских студија Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју. 

Након посета и одговора на примедбе комисија, Факултету су 
достављени прелиминарни извештаји који су били изузетно похвални за 
Установу и студијске програме. 

Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом 
образовању, Комисија за акредитацију и процену квалитета број 612-00-
0008/4/2021-03 je 06. 09. 2021. донело Одлуку о акредитацији основних 
академских студија Дефектологија (5 модула). 

Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом 
образовању, Комисија за акредитацију и процену квалитета број 612-00-
00007/4/2021-03 је донело Одлуку о акредитацији студијског програма 
Мастер академске студије Дефектологија (5 модула). 

Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом 
образовању, Комисија за акредитацију и процену квалитета број 612-00-
00586/4/2020-03 03 је донело Одлуку о акредитацији студијског програма 
Докторске академске студије Дефектологија. 

 
 

Декан 

 

Проф. др Марина Шестић 

 


	 Стручно технички сарадник (IV степен стручне спреме), 1 извршилац
	 Службеник за јавне набавке/економ/курир (VII степен стручне спреме), 1 извршилац
	 Виши стручно-технички сарадник за рад у библиотеци (VII степен стручне спреме), 1 извршилац

