
                                                                                                                                                                  

УНИВЕРЗИТЕТ  У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ  

И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

Број:  2/ 

Датум:  

 

З А П И С Н И К 

са III редовне седнице  

Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Универзитета у Београду одржане 24.12.2019. године  
  

Од 27 чланова, седници Савета је присуствовало 15 чланова. 

Седницом је председавао, председник Савета Факултета проф. др Драган 

Маринковић. 

Седница је почела у 15:00 часова. 

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

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

одсутни су били чланови: проф. др Сања Димоски, Зоран Јованковић, Андрија Антић, 

Тијана Костур,  

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

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

Одовић, продекан за наставу, 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 II редовне седнице Савета одржане 26.11.2019. године; 

 

2. Разматрање и усвајање Финансијског плана за календарску 2020. годину; 

 Известилац: Славица Јовковић, шеф финансијско-рачуноводствене службе; 

 

3.  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 

 

4.  Разматрање и усвајање уписних квота за упис студената на свим нивоима студија и 

одређивање висине  школарине за школску 2020/2021; 

Известилац: проф. др Снежана Николић, декан 

 

5. Питања, предлози и саопштења. 

 

 АД/1  Записник са претходне II редовне седнице Савета Факултета, од 26.11.2019. 

године, усвојен је једногласно. 
 



АД/2  Славица Јовковић, шеф рачуноводста, детаљније је информисала чланове Савета о  

предлогу Финансијског плана за 2020.годину. Говорила је о планираним активностима 

Факултета за 2020. годину (уколико добијемо финансијску помоћ од ресорног 

Министарства као и Министарства правде): кречење другог и трећег спрата Факултета, 

набавка новог намештаја, набавка рачунарске опреме, реконструкција пословног простора 

у Светог Саве, уградња лифта, штампање и објављивање Монографије поводом 45. година 

постојања и рада Факултета, легализација анекса зграде. Из сопствених средстава 

планирана се: обезбеђење простора за рад студентског парламента, набавка новог 

намештаја за деканат, канцеларије и кабинете, акредитација Центра за дислексију и  

пројекат Фасперове покретне слике, прослава јубилеја поводом 45 година постојања и 

рада Факултета.  

Проф. др Драган Маринковић, председник Савета је сугерисао да легализацију анекса 

зграде, уколико не добијемо планирана средства, обавимо из сопствених средстава, јер то 

није превелико финансијско оптерећење за Факултет. 

Даље дискусије није било. 

Чланови Савета Факултета једногласно су усвојили Финансијски план за 2020. годину.  

 

АД/3 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 пет молби студената основних академских студија од којих је свих пет 

усвојено са одговарајућим умањењем. Овај је предлог Комисије једногласно усвојен. 

Комисија је разматрала и молбу Маше Јовановић, студената докторских академских 

студија и предложила према усвојеним критеријумима одговарајуће умањење од 25%. 

Овај је предлог Комисије једногласно усвојен. 

Комисија је поднела предлог за умањење школарине од 10%, за студента Јелену Костић у 

складу  са усвојеним критеријумима  за рангирање молби студената са хендикепом, а 

узимајући у обзир да је Факултет већ пружао помоћ. Овај је предлог Комисије једногласно 

усвојен. 

 

АД/4 Декан Факултета проф. др Снежана Николић, је саопштила члановима Савета да је 

предлог  за висину школарина за упис на основне, мастер и докторске академске студије 

за школску 2020/2021. годину остао непромењен као и претходне године. Такође Факултет 

предлаже исте уписне квоте на свим нивоима студија а у складу са акредитацијом. Пошто 

дискусије није било, једногласно је усвојен предлог о висини школарина и уписним 

квотама на свим нивоима студија за 2020/21 школску годину. 

 

АД/5 Проф. др Снежана Николић, декан Факултета, информисала је чланове Савета да се 

пре око две недеље, десио упад у рачуноводствени систем, чијом приликом су нестали сви 

рачуноводствени подаци  за период од 2014-2018. године. Саопштила је да су стручњаци 

успели да поврате све изгубљене податке, као и да је случај пријављен од стране 

Факултета  Министарству унутрашњих послова-Одељењу за високотехнолошки 



криминал. План Факултета поводом овог инцидента је да у наредном периоду предузме 

посебне мере заштите програми у свим службама. 

Декан,  проф. др Снежана Николић, је саопштла да је имала и другу непријатну ситуацију, 

да је била позвана на информативни разговор у Одељење за борбу против корупције, а на 

основу анонимне пријаве од стране наставника и сарадника  са Факултета. Споменула је 

да се највећи део пријаве односио на продужетак радног односа за наставнике који су 

навршили 65 година живота и за које се наводно тврди да не испуњавају законом 

прописане услове. Напоменула је да је одлуку о продужетку радног односа донео Сенат 

Универзитета у Београду на основу јасне и испоштоване процедуре, као највише тело 

Универзитета, а Факултет само спроводи Одлуке Универзитета. 

Што се тиче издавања пословног простора Комерцијалној банци у улици Светог Саве, 

остаје у неизвесности због промене власника, а  позориште Славија закупљује простор до 

2021. године. 

Декан Факултета, проф. др Снежана Николић је напоменула да су одвојена финансијска 

средства која ће бити неопходна за процес акредитације Факултета. 

 

 

Расправа и одлуке по свим тачкама дневног реда, окончана су у 15:40 минута. 

 

 

 

        Записник сачинила                                                                Председник Савета 

 

        Марија Живковић                                       Проф. др Драган Маринковић 


