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УНИВЕРЗИТЕТ  У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ  
И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
Број:  2/ 
Датум: 22.9.2021. 
 

З А П И С Н И К  
Са VI редовне седнице  

Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 
 Универзитета у Београду одржане  

12.07.2021. године  
 

Од 27 чланова, седници Савета је присуствовало 19 чланова.  Оправдали су своје 
одсуство доц. др Слободан Банковић, Радослав Вујовић, проф. др Елизабета Ристановић и 
Рајка Тодоровић Пушица. На седници нису присуствовали студент Никола Белобрђанин, 
Николија Петзровић, Милијана Ранчић, др Жељко Нинчић. 

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.   

 
За седницу је утврђен  следећи:  
 

Д н е в н и   р е д: 
 

1) Усвајање записника са V редовне седнице Савета одржане 31.03.2021. године; 
 

2) Разматрање и усвајање Правилника о организацији и систематизацији послова и 
радних задатака на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију;  
Известилац: проф. др Снежана Николић, декан Факултета 
 

3) Разматрање и доношење одлуке о  продужетку уговора о закупу стана са Душаном  
Жужом за период  од 01.09.2021. године до 28.02.2022. године; 
Известилац: проф. др Снежана Николић, декан Факултета 

 
4) 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 

 
5) Разно; 

 
  На почетку седнице доц. др Бојана Дрљан затражила је да се утврди потренцијално 
одсуство чланова Савета који су имали три узастопна неоправдана одсуства и да се на 
основу тога евентуално покрене пероцес за њихову замену. 
 
АД/1 Записник са V  редовне седнице Савета одржане 31.03.2021. године је усвојен са 18 
гласова за и 1 гласом уздржаним. 
 
АД/2 Проф. др Снежана Николић образлагала је предлог Правилника о организацији и 
систематизацији послова и радних задатака на Факултету за специјалну едукацију и 
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рехабилитацију. Према њеним речима Правилник се доноси да би се извршило 
усклађивање са новим Статутом, Одлуком о научним областима, ужим научним 
областима и припадајужим предметима. Нагласила је да он представља реалниу слику 
тренутног стања по броју натсавника, сарадника и ненаставног осбља. Нвела је да је 
Допис који је упутио члан Савета Жељко Ничић основ за њено образлагање, такође да је 
добила сагласност од репрезентативног Синдиката. Навела је да  члан правилника који се 
односи на волонтирање  може да буде избачен. Наводи да је број уговора о допунском 
раду знатно смањен у односу на ранији период. Наводи да је одређен број наставника који 
нису били распоређени по Одељењима сад добио распоред. Наводи да се одређене  уже 
научне области са временом укидају или мењају. Један број асистената је у међувремену 
изабран у виша наставничка звања чиме се број извршилаца у самој систематизацији 
стално мења.  
Наког тога Драган Јовић, председник  Синдиката наводи да је имао одређен број примедби 
од чега је већина усвојена. Постоји техничка грешка у санмом тексту коју је неопходно 
исправити. Са овим се сложила и проф. др Снежана Николић. Драган Јовић је нагласио да 
није прихваћено радно место самосталног стручно техничког сарадника, већ да је остало 
као стручно технички сарадник. Такође наводи да је обавио разговор са асс др Јадранком 
Оташевић и да јој је саопштио да Синдикат нема надлежност код одређивања броја 
наставника и сарадника.  
Председник Савета проф. др Дрган Маринковић навео је да јучерашнја преписка коју су 
вршили одређени чланови Савета са Јадранком Оташевић представља  неодговарајући 
начин да се води дискусија о најављеној и заказаној седници. односно да је само седница 
Савета место где се води дискусија и доносе одуке. Позива све чланове Савета да у 
будућности не учествују у таквим расправама.  
Томаш Зековић има примедбу коју је предеседник Савета прихватио а то је формиулација 
да Савет даје сагласност на Правилник а не врши његово усвајање како се наводи у позиву 
за Седницу. Он је прочитао делове  Дописа које је упутио др Жељко Нинчић, наводећи да 
ужа научна област Поремећаји говора има 6 предмета, а само једног наставника, што 
снматра недопустивим. 
Проф. др Снежана Николић је одговорила да Правилник представља само тренутно стање 
предмета и ужих научних области.  
Доц. др Бојана Дрљан наводи да су Правилници подложни променама због сталног 
напредовања наставника и сарадника у виша звања.  
Секретар Факултета, Александра Ђукнић казала је да је овај Правилник дошао као  след 
након  усвојених промена Статута и Одлуке о ужим научним областима, а као налог 
Просветне инспекције.  
Томаш Зековић захтевао је да се текст пречисти па да тек онда дође на давање 
сагласности.  
Проф. др Снежана Николић каже да је Јадранка Оташевић свртстана у овој 
систематизацији на место сарадника јер јој је уговор о раду продужен до фебруара 2022.  
Проф. др Драган Маринковић навео је да је након читања прве верзије Правилника обавио 
разговор са Дееканицом и изнео већи број примедби од којих су већина и усвојене, али да 
је одређен број његових примедби и даље присутан у тексту. Члан 13 који се односи на 
волонтерство, члан 28 који се односи на право декана да самостално именује руководиоце 
ценатара, и потенцијална опасност да се одређени чланови који се односе на стручну 
спрему наставника и њихових сарадника за уже научне области Криминологија, 
пенологија и виктимологија, Социјална политика сматрају довођењем у неравноправан 
положај приликом избора у звања. Такође се боји да би Филозофски факултет, Одесек за 
Педагогију могао да има примедбу на стрчну спрему наших наставника на ужој научној 
области Општа педагогија са методологијом и историја педагогије.  
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Проф. др Снежана Николић одгавара да је стручна спрема и распоред наставника одраз 
тренутног стања и да је наш наставник Педагогије доктоприрао н Одсеку за педагогију 
Филозофског факултета. И деканица и секретар факултета навели су да декан одређује 
руководиоце цвентра према Статуту факултета.  
Проф. др Ненад Путник навео је да текст има извесне мањакавости и да Савет мора да 
води рачуна о законнитости рада Факултета те да текст треба кориговати и поново 
послати Савету за сагласност. Проф. др Драган Маринковић се сложио да је немогуће 
наћи решење за давање сагласности на Правилник на самој седници. 
Проф. др Сања Димоски сматра да уколико се избаци члан 13. на самој седници 
Правилник може да буде разматран  за давање сагласности. Проф. др Снежана Илић се 
сложила са овим.  
Проф. др Драган Маринковић затражио је од секретара Александре Ђукнић тумачење да 
ли је члан 13 Правилника у сагласности са законом, након чега је она изјавила да не 
постоји потпуна сагласност овог члана са законом. 
Проф. др Драган Маринковић након тога каже да од момента када има сазнање да део 
Правилника није у складу са законом не може да овај Правилник стави на давање 
сагласности.  
Александра Ђукнић је предложила да се гласа о два предлога. Први да се гласа о 
Правилнику из кога се искључује члан 13, и други да се не гласа о Правилнику док се не 
изврши његова корекција.  
Проф. др Драган Маринковић изјављује да у овим околностима у којима нема решења за 
даљи напредак у раду седнице Савета, због огромног неслагања између чланова Савета, 
као једино решење види давање оставке на место председника Савета и да дљим радом 
седнице Савета руководи заменуик председника доц. др  Лука Мијатовић. Доц. др Лука 
Мијатовић је замолио да седницом руководи до краја рада професор Маринковић. 
Дата је пауза од 15 минута.  
Након паузе настављен је рад са 15 присутних чланова, јер су чланови Савета именовани 
од стране Владе напустили седницу.  
Присутни су гласали о предлогу да се гласа у давању сагласноти на Правилник уз 
изузимање члана 13. о волонтирању. За овај предлог гласало је 13 чланова, а два члана су 
била уздржана, чиме је предлог одбијен, уз договор да се кориговани текст понуди на 
усвајање на наредној седници Савета.  
 
АД/3 Проф. др Снежана Николић предложила је да се уговор о закупу стана са Душаном 
Жужом продужи за још шест месеци. 15 чланова Савета се сложило са предлогом који је 
усвојен. 
 
АД/4 Доц. др Бојана Дрљан је представила извештај Комоисје за умањење школарина. 
Који је усвојен са 15 гласова за у делу који се односи на студенете Драгану Јокић, Марију 
Васић и Зорицу Јовановић. 
Након тога разматрана је молба студента Вање Милић коју је поднео Центар за породични 
смештај и усвојење. Како се ради о студенту који живи у хранитељској породици и 
уписује по први пут текућу школску годину дат је и једногласно усвојен предло о 
умањењу школарине за школску 2020/2021 у износу од 100%. 
 
Дискусије и одлуке по тачкама дневног реда, окончанe су у 16:10 минута. 

 
        Записник сачинила                                                                 Заменик председника Савета 
 
        Марија Живковић                                          Доц. др Лука Мијатовић 


