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УНИВЕРЗИТЕТ  У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ  

И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

Број:  2/ 

Датум:  

 
З А П И С Н И К  

Са IV редовне седнице  

Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 

 Универзитета у Београду одржане  

електронски путем ZOOM платформе 22.02.2021. године  

 

Од 27 чланова, седници Савета је присуствовало 20 чланова.  Проф. др Елизабета 

Ристановић, Томаш Зековић и др Жељко Нинчић и Радослав Вујовић су оправдали су 

своје одсуство а, Рајка Тодоровић-Пушица, Никола Белобрђанин и Николија Петровић 

нису оправдали своје одсуство. 

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

декан Факултета, проф. др Гордана Одовић, продекан за наставу, проф. др Весна Жунић-

Павловић, продекан за науку, Александра Ђукнић, секретар Факултета, Славица Јовковић, 

шеф обрачунско-рачуноводствене службе, проф. др Александра Ђурић-Здравковић, 

председник Централне пописне комисије Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију. 

Седница је отпочела у 14.00 часова, путем ZOOM платформе због неповољне 

епидемиолошке ситуације. 

 

За седницу је утврђен  следећи:  

Д н е в н и   р е д: 

 

1) Усвајање записника са III редовне седнице Савета одржане 25.01.2021. године; 

 

2) Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2020. годину; 

Известилац : Славица Јовковић, шеф финансијско-рачуноводствене службе 

Факултета 

 

3) Разматрање и усвајање Плана рада Факултета за школску 2020/21. годину;  

Известилац: проф. др Снежана Николић, декан 

 

4) Разматрање и усвајање Плана јавних набавки за 2021. годину; 

Известилац: Александра Ђукнић, секретар Факултета 

 

5) Разматрање и усвајање извештаја Централне пописне комисије за 2020. годину; 

Известилац: проф. др Александра Ђурић-Здравковић, председник Централне 

пописне комисије 

 

6) Разматрање и доношење одлуке  о  продужетку уговора о закупу стана са Душаном 

Жужом за период  од 01.03.2021. године до 31.08.2021. године; 

Известилац: проф. др Снежана Николић, декан Факултета 
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7) Разно; 

 

Допуна записника на предлог Сенке Тишме: Обавестила је присутне да је члан Савета 

Радослав Вујовић покушао да се прикључи претходној седнисци Савета и да није успео из 

техничких разлога, да је за усвајање Финансијског извештаја за 2020. годину она била 

уздржана и да је тражила објашњење због чега се седнице Савета не одржавају уживо. 

Проф. др Драган Маринковић је појаснио да је једини разлог епидемиолошка ситуација у 

земљи и да се седнице на Универзитету у Београду исто одржавају електронским путем. 

 

Предеседник Савета проф. др Драган Маринковић је обавестио присутне да је у петак  

19.02.2021. године  од господина Томаша Зековића, а увече и од Сенке Тишме добио 

мејлом обавештење да нису добили материјал уз позив за ову седницу Савета, која је 

заказана 10 дана раније (12.02.2021. године). Такође је напоменуо да су га чланови Савета 

проф. др Данка Радуловић и доц. др Снежана Илић, обавестиле да им се позив са 

материјалом налази у spam/junk мејлу. Напоменуо је и да му се мејлом обратио и др 

Жељко Нинчић у недељу увече 21.02.2021., са обавештењем да не може присуствовати 

седници Савета јер није добио материјал за седницу на време. Председник Савета је 

напоменуо да је након ових сазнања он лично у петак 19.02.2021. године, проследио 

поново позив са пратећим материјалом свим члановима Савета.  

Марија Живковић, шеф Службе за правне и административне послове, је дала обавештење 

да је позив за Савет уредно послат свима са пратећим материјалом за седницу, 12.02.2021. 

године, што се и види из саме мејлинг листе. 

Председник Савета проф Драган Маринковић замолио је чланове Савета да на захтев проф 

Александре Ђурић Здравковић тачка 5. ове седнице буде разматрана на почетку седнице 

Савета како би се она вратила на планирану наставу. Чланови Савета су прихватили ову 

молбу. 

 

АД/1 Доц. др Бојана Дрљан предлаже малу допуну записника са III редовне седнице 

одржане 25.01.2021. године, и тражи да се у Записник унесе да је тада изјавила да разлози 

изостанка Томаша Зековића и др Жељка Нинчића нису оправдани, јер Факултет пружа 

техничку подршку за одржавање електронске седнице. 

Пошто даље дискусије није било, записник са III редовне седнице одржане 25.01.2021. 

године је усвојен већином гласова присутних (16), уз четири гласа који су формално 

уздржани, од стране чланова Савета који нису присуствовали на поменутој седници. 

 

АД/5 Проф. др Александра Ђурић-Здравковић, председник Централне пописне комисије 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију укратко је изнела садржај извештаја 

пет пописних комисија (Комисије за попис библиотеке, Комисије за попис финансијске 

имовине, Комисије за попис робе за даљу продају, Комисије за попис ситног инвентара и 

Комисије за попис основних средстава). Комисија за попис библиотеке је утврдила тачан 

број наслова књига, часописа, легата, магистеријума и докторских дисертација и 

прегледала је сва задужења по реверсима и установила да су сви у оквиру времена за 

враћање. Комисија за попис финасијске имовине је извршила попис стања књиговодствене 

документације текућих рачуна, како динарских тако и девизних рачуна са стањем по 

изводу, на дан 31.12.2020. године и утврдила да нема разлике између стварног, пописног и 

књиговодственог стања. Комисија за попис робе за даљу продају је утврдила бројно стање 

робе која се налази у скриптарници Факултета и дала предлог за отпис Инорматора о раду 

Факултета, јер неће бити важећи за наредну школску годину. Комисија за попис ситног 
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инвентара је констатовала да су уочене незнатне разлике у односу на претходну пословну 

годину. Комисија за попис основних средстава је констатовала да у улици Светог Саве 

није затекла на стању компјутер, монитор и штампач. Комисија је започела процес доделе 

шифара за основна средства која нису имала инвентарни број. Евидентирана су и средства  

која се налазе код запослених, а узета су на реверс. На захтев проф Д. Маринковића дато је 

појашњење да је у просторијама у улици Светог Саве Комисија утврдила нестанак 

комјутера, монитора и штампача, да није уочила трагове обијања, као и да је о овоме 

извршена пријава полицији. 

Није било даљих питања и дискусије. Једногласно је усвојен Извештај Централне пописне 

комисије за 2020. годину. 

 

АД/2 Славица Јовковић, шеф финансијско-рачуноводствене службе Факултета је укратко 

предочила Финансијски извештај за пословну 2020. годину. Говорила је о текућим 

приходима и текућим расходима у 2020. години по ставкама као и о дефициту од око 

1.848.000 динара, за 2020 годину. Објаснила да ће суфицит из претходних година покрити 

дефицит из 2020. године. Напоменула је да су средства која се добијају из буџета 

Републике Србије, нешто нижа у односу на раније године и да смо имали велике издатке 

везане за акредитацију (3.800.000 динара) и за отпремнине које су исплаћене професорима 

који су отишли у пензију 2020. године (3.220.000 динара). Проф. др Драган Маринковић је 

упитао, због чега је издвојено 152.000,00 динара на изнајмљивање пројектора, када 

Факултет поседује пројекторе. Зоран Јованковић, је дао појашњење да је Факултет морао у 

једном периоду да изнајмљује опрему, док се факултетска опрема налазила на сервису. 

Пошто дискусије није било, усвојен је Финансијски извештај за 2020. годину, са 18 

присутних чланова Савета и једним уздржаним гласом. 

 

 

АД/3 Декан Факултета проф. др Снежана Николић је укратко изнела Плана рада 

Факултета за школску 2020/2021 годину. Говорила је да је ове године око 30% мање 

уписаних студената на мастер академским студијама, али да је на докторским студијама 

нешто више студената, него претходне године. Што се тиче научно-истраживачког рада, 

конкурисали смо на 7 истраживачких пројеката, а тражили смо сагласност за петнаест 

пројеката  у оквиру конкурса ИДЕЈЕ. За ову годину се планира 7. национални скуп  

“Специјална едукација и рехабилитација у условима пандемије COVID 19”, 11. научни 

скуп “Специјална едукација и рехабилитација данас”, који је планиран за октобар 2021. 

године. Такође и учешће на Данима дефектолога, ће бити подржано и ове године од 

стране Факултета. Наставља се са издавањем часописа Специјална едукација и 

рехабилитација, као и суиздаваштво за часописе Социјална мисао и Дефектолошка 

пословна школу. У оквиру центра за континуирану едукацију, реализована је едукација 

недефектолога у току јануара месеца текуће године. 

Пошто дискусије није било, 18 чланова је гласало за усвајање Плана рада Факултета за 

2020/2021 годину, а два члана су била уздржана из техничких разлога, јер су имали 

сметње на интернет вези. 

 

АД/4 Секретар Факултета, Александра Ђукнић, jе појаснила да су се са усвајањем новог 

Закона о јавним набавкама померили и прагови до којих се Закон не примењује, тако да се 

за набавку добара и услуга чија је процењена вредност испод 1.000.000,00 динара и 

набавку радова, чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара, не примењује 

отворени поступак јавних набавки. Напоменула је да у плану за јавну набавку радова, 
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имамо реконструкцију анекса, уколико успемо да легализујмо поменути простор и за то 

добијемо финасијска средства од реосорног министарства. Такође, је планирана и уградња 

лифта, ако добијемо новчана средства за ту намену. Секретар Факултета је прочитала и 

планиране мање јавне набавке за 2021. годину, на које се Закон не примењује, које су 

испод горе наведених прагова. Даљих питања и дискусије није било. 

Једногласно је усвојен План јавних набавки за 2021. годину. 

 

АД/6  Декан Факултета, проф. др Снежана Николић, је саопштила да је нопходно да се и 

даље продужи закуп стана у згради Факултета, јер се тамо налази велика количина књига, 

коју тренутно не можемо нигде да преместимо у постојећим просторијама зграде 

Факултета. 

Пошто дискусије није било, једногласно је усвојено да се продужи уговор о закупу стана 

са Душаном Жужом за период  од 01.03.2021. године до 31.08.2021. године. 

 

АД/7  Председник Савета Факултета, проф. др Драган Маринковић је укратко информисао 

чланове Савета о дневном реду наредне седнице, која се планира за крај месеца марта. 

Навео је да сходно Статуту факултета, Савет факултета има обавезу да покрене поступак 

за избор декана факултета за наредни изборни период који започиње од 01.10.2021. 

године.  

 

 

Дискусије и одлуке по тачкама дневног реда, окончанe су у 15:01 минута. 

 

 

 

        Записник сачинила                                                                    Председник Савета 

 

        Марија Живковић                                          Проф. др Драган Маринковић 


