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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 V редовне седнице  

Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 
 Универзитета у Београду одржане  

електронски путем ZOOM платформе 31.03.2021. године  
 

Од 27 чланова, седници Савета је присуствовало 18 чланова.  Проф. др Елизабета 
Ристановић, Томаш Зековић, др Жељко Нинчић, доц. др Мирјана Ђорђевић, Зоран 
Јованковић, Никола Раковић и Сара Милићевић су оправдали су своје одсуство, а 
Радослав Вујовић и Рајка Тодоровић-Пушица, нису оправдали 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.   

Седница је отпочела у 15.00 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 IV редовне седнице Савета одржане 22.02.2021. године; 
 

2) Покретање поступка за избор декана Факултета за специјалну едукацију 
ирехабилитацију; 
Известилац : проф.др Драган Маринковић, председник Савета Факултета 

 
3) Разматрање и усвајање Извештаја Комисије о појединачним студентским молбама 

за ослобађање или умањење школарине у школској 2020/21. години; 
Известилац: доц. др Слободан Банковић, председник Комисије 

 
4) Разматрање и доношење одлуке о умањењу  школарине за запослене у наставним 

базама Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију; 
Известилац: доц. др Слободан Банковић 
 

5) Разно; 
 
АД/1 Једногласно је усвојен Записник са IV редовне седнице Савета одржане 22.02.2021. 
године, уз три допуне које је предложила Сенка Тишма: обавештење 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. 
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АД/2 Председник Савета проф. др Драган Маринковић је напоменуо да су сви уз позив за 
седницу Савета  добили Предлог одлуке за покретање поступка избора декана, а на основу 
обавезе Савета факултета да поступак покрене најмање 6 месеци пре истека текућег 
мандата који се завпшава 30.09.2021. Објаснио је да се по Статуту гласање за избор декана 
на седници Савета врши тајним путем и да је читав поступак избора јасно одређен 
Статутом факултета. Проф. др Снежана Николић, декан, је појаснила да је евидентирање 
кандидата за декана на седници ННВ јавно, а да се после тајним гласањем бира декан на 
седници Наставно-научног већа и потом на седници Савета.  
Пошто дискусије није било, једногласно је  донета Одлука о покретању поступка за избор 
декана Факултета за специјалну едукацију ирехабилитацију. Проф. др Драган Маринковић 
је напоменуо да ће скенирана Одлука о покретању поступка за избор декана бити послата 
свим запосленима на Факултету већ сутра. 
 
АД/3 Доц. др Слободан Банковић, председник комисије за рангирање студентских молби 
је укратко изнео Извештај о молбама које су пристигле до 11. марта 2021. године. Троје 
студената са основних и мастер академских студија је одбијено, двоје из разлога јер су у 
протеклом трогодишњем периоду већ имали умањење, а трећи студент из разлога јер није 
могуће утврдити висину месечних прихода по члану домаћинства, као један од 
критеријума за умањење. 
Једногласно је усвојен Извештаја Комисије о појединачним студентским молбама за 
ослобађање или умањење школарине у школској 2020/21. години. 
 

АД/4 Доц. др Слободан Банковић је изнео да је неопходно донети одлуку о евентуалном 
умањењу школарине за студенте запослене у наставним базама факултета. Проф. др 
Драган Маринковић је појаснио да постоји Одлука Савета из 2010. године којом се 
запосленима у наставним базама Факултета дају повластице у виду умањења школарине 
за магистарске и докторске студије и да је потребно модификовати стару одлуку и 
прилагодити садашњој ситуацији. Сви су се сложили да има доста база и да на неки начин 
треба ограничити број студената који могу тражити финансијске повластице за студирање 
на мастер и докторским студијама. Проф. др Снежана Николић, декан Факултета је дала 
предлог да се повластице дају стручним сарадницима из праксе, запосленим у наставним 
базама Факултета. Дошло се до једногласног става 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. Једногласно су се сви сложили 
и да умањење износи 20% и то за двоје запослених  у установи. Остале одредбе Одлуке из 
2010. године, су остале непромењене.   

 
Дискусије и одлуке по тачкама дневног реда, окончанe су у 15:38 минута. 
 
 

 
        Записник сачинила                                                                    Председник Савета 
 
        Марија Живковић                                          Проф. др Драган Маринковић 


