
                                                                                                                                                                  

УНИВЕРЗИТЕТ  У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ  

И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

Број:  2/ 

Датум:  

 

З А П И С Н И К 

са II редовне седнице  

Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Универзитета у Београду одржане 26.11.2019. године  
  

Од 27 чланова, седници Савета је присуствовало 18 чланова. 

Седницом је председавао, председник Савета Факултета проф. др Драган 

Маринковић. 

Седница је почела у 14:30 часова. 

Нису били присутни спољни чланови, који нису још увек ни именовани од стране 

оснивача Владе Републике Србије. Од представника чланова Савета са Факултета, одсутна 

је била студенткиња Тамара Станковић. 

Поред чланова Савета, седници су присуствовали: проф. др Снежана Николић, 

декан Факултета, проф.др Весна Жунић-Павловић, продекан за науку, Славица Јовковић, 

шеф службе рачуноводства, Александра Ђукнић, секретар Факултета, Драган Јовић, 

председник Синдиката Факултета.  

За седницу је утврђен  следећи:  

 

Д н е в н и   р е д: 

 

1. Усвајање записника са I редовне седнице Савета одржане 30.10.2019. године; 

 

      2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Факултета за школску 2018/19. годину; 

         Известилац: проф. др Снежана Николић, декан 

 

 3. Разматрање и усвајање Плана рада Факултета за школску 2019/20. годину;  

Известилац: проф. др Снежана Николић, декан 

 

 4. Разматрање и усвајање  Ребаланса финансијског плана за календарску 2019. годину; 

Известилац: Славица Јовковић, шеф финансијско-рачуноводствене службе  

 

 5. Разматрање Извештаја Комисије о појединачним студентским молбама за 

ослобађање или умањење школарине у школској 2019/20. години; 

 Известилац: доц. др Биљана Миланоић-Доброта, председник Комисије 

 

6.  Питања, предлози и саопштења. 

 

 АД/1  Записник са претходне I редовне седнице Савета Факултета, од 30.10.2019. године, 

усвојен је једногласно. 
 



АД/2 Декан Факултета, проф. др Снежана Николић, детаљније је информисала чланове 

Савета о Извештају о раду Факултета у школској 2018/19  години. Наставне активности су 

реализовали 81 наставник и 17 сарадника. Током школске 2018/2019 године завршени су 

избори на расписане конкурсе за избор и заснивање радног односа 17 наставника и 

сарадника. Услов за пензију у школској 2018/2019. години стекao  je jeдан наставник. Четири 

наставника је ангажовано у допунском раду  са других високошколских установа. Крајем 

школске 2018/19. године Секретару Факултета је омогућено годину дана неплаћеног 

одсуства, а Руководилац финансијско-рачуноводствених послова и Виши стручно 

технички сарадник за рад у библиотеци  су поднели захтев за споразумни прекид радног 

односа. 

Факултет је добио финансијска средства од Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја  за реконструкцију фасаде, која обављена крајем 2018. године, као и средства за 

кречење и замену унутрашње дрвенарије на првом спрату и приземљу Факултета, који  су 

радови обављени током летњих месеци 2019. године. 

Проф др Драган Маринковић похвалио је активности декана на унапређењу услова рада 

на Факултету и указао је на неколико техничких грешака и допуна које је неопходно 

извршити у Извештају о раду Факултета. 

Даље дискусије није било. 

Чланови Савета Факултета једногласно су усвојили Извештај о раду Факултета за 

2018/2019. школску годину.  

 

АД/3 Проф. др Снежана Николић, детаљније је приближила План рада Факултета за 

школску 2019/2020 годину. Укупно је уписано 159 студента, што је мање него прошле 

школске године, када је било уписано 183 студента. Након три конкурсна термина, ове 

школске године Факултет није успео да попунимо самофинансирајућа места на мастер 

студијама. Поновно уписаних ове године је 105, за разлику од прошле године у којој је 

било 33 поново уписаних студената на мастер академским студијама. Након три 

конкурсна термина, ове школске године на Факултету нису попуњена самофинансирајућа 

места на докторским студијама, а укупно је уписано 15 студената, што је исти број, као и 

прошле године. 

 У школској 2019/20. години Факултет ће организовати XI међународни скуп „Специјална 

едукација и рехабилитација данас“ и V национални скуп „Едукативна и рехабилитациона 

подршка детету, породици и институцији“. Факултет ће бити и суорганизатор 

националног скупа „Дани дефектолога 2020“. Планиранa је организација обуке „Сензорна 

интеграција“ и „Brain Gym“ коју би реализовали професори из Хрватске и Словеније. 

Договорена је узвратна посета студената и професора Факултета за специјалну едукацију 

и рехабилитацију на Московком државном Универзитету, Факултету за специјалну 

педагогију и психологију, у мају 2020. године.  

Проф. др Драган Маринковић, председник Савета је поставио питање декану Факултета, о 

статусу легализације започетог анекса зграде Факултета, на шта је добио одговор да 

процес легализације од 2020., прелази у надлежност општина (за квадратуре до 400 

квадратних метара) и претпоставку декана, да ће процедура око легализације анекса бити 

убрзана. Деканица је на питање о постојању неопходности изнајмљивања стана у згради 

Факултета, одговорила, да ће вероватно постојати и даља потреба за тим и по истеку 

уговора о закупу, због проблема са складиштењем архиве. 

Даље дискусије није било. 

Чланови Савета Факултета једногласно су усвојили План рада Факултета за 

школску 2019/2020. годину. 



 

АД/4 Славица Јовковић, в.д. службе за рачуноводствене послове, изнела је укратко 

важније ставке које се мењају ребалансом Финансијског плана за 2019. годину. Саопштила 

је присутнима да је до потребе за ребалансом Финансијског плана  за  2019 годину дошло 

првенствено због уплате од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

од 1.153.000 динара, по спроведеној јавној набавци за кречење просторија Факултета, а да 

је првобитно било предвиђено Финансијским планом 1.500.000 динара. Факултет је имао и 

повећан прилив сопствених средстава, по основу остручавања наставног кадра, уместо 

планираних 1.000.000 динара, прилив по основу ове ставке  је 7.800.000 динара.  

Проф др Драган Маринковић затражио је додатна појашњења по појединим ставкама 

буџета. Констатовано је да је повећан суфицит у буџету са 1.410.000. на 4.406.000 динара. 

Пошто даље дискусије није било, донета је Одлука о усвајању Ребаланса финансијског 

плана за 2019 годину, једногласно. 

 

АД/5 Доц. др Биљана Милановић-Доброта, у име Комисије за рангирање студентских 

молби за умањење школарине у школској 2019/20. години је поднела Извештај члановима 

Савета и говорила о предлогу да се студентима Факултета који испуњавају јасно 

прописане критеријуме за бодовање студентских молби, одобри одговарајуће умањење 

школарине.  

Разматрано је осам молби студената основних студија од којих су две одбијене због 

недостатка документације, а шест усвојено са одговарајућим умањењем. Овај је предлог 

Комисије једногласно усвојен. 

Комисија је разматрала и пет молби студената мастер студија од којих су две одбијене јер 

не испуњавају услове за умањење школарине, док су три усвојене са одговарајућим 

умањењем. Овај је предлог Комисије једногласно усвојен. 

Комисија је разматрала и три молбе студената докторских академских студија и 

предложила према усвојеним критеријумима одговарајуће умањење. Овај је предлог 

Комисије једногласно усвојен. 

Комисија је разматрала и молбу студента са хендикепом Драгане Бореновић и предложила 

умањење чколарине у износу од 100%. Предлог Комисије је једногласно усвојен. 

Молба студента Драгане Просингер да јој се омогући упис на трећу годину докторских 

студија на терет буџета на основу остварених 60 ЕСПБ бодова није разматрана јер је Савет 

закључио да ова молба није у надлежности Комисије јер о оваквим случајевима одлучује 

Студентска служба у регуларном поступку.  

 

Расправа и одлуке по свим тачкама дневног реда, окончана су у 15:30 минута. 

 

 

 

        Записник сачинила                                                                Председник Савета 

 

        Марија Живковић                                       Проф. др Драган Маринковић 


