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Број:  

Датум: 
 

 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 
 

са II  редовне седнице 

Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Универзитета у Београду 

одржане 28.12.2022. године 

 

 

Од 27 чланова, седници Савета је присуствовалo 19 чланова.  

 

 Чланови Савета који су присуствовали седници: проф. др Антић Слободанка,           

проф. др Грбовић Александра. проф. др Ђоковић Сања, проф. др Ивановић Маја, проф. др Илић 

Снежана, проф. др Исаковић Љубица, проф. др Остојић Зељковић Сања, проф. др Станимиров 

Ксенија, доц. др Арсенић Ивана, доц. др Николић Мина, доц. др Филиповић Божидар,               

ас Богетић Драгица, Красић Биљана, Петровић Борис, проф. др Драгана Чворовић, доц. др 

Гордана Степић, Јована Коцић, Плећевић Вук и Жуњић Милош. Оправдали су своје одсуство: 

ас Невена Стрижак, проф. др Ненад Путник, др Жељко Нинчић, дипл. правник, Томаш Зековић, 

дипл. правник, проф. др Елизабета Ристановић и Влаовић Нина. Седници су присуствовали и: 

проф. др Марина Шестић, декан; проф. др Бранка Јаблан, продекан за науку; доц. др Лука 

Мијатовић, продекан за наставу, Сандра Блашко-Дамјановић, секретар Факултета, Славица 

Јовковић, руководилац финансијско-рачуноводствене службе и Драган Јовић, председник 

Синдиката. 

 

Седница Савета је почела у 12:10 часова, уз техничку подршку аудио снимања. 
 

За седницу je усвојен следећи дневни ред: 

 

1) Усвајање записника са I Конститутивне седнице Савета одржане 31.10.2022. године; 

2) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију за школску 2021/22. годину, на предлог Наставно-научног већа. 
 

Известилац: проф. др Марина Шестић, декан; 
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3) Разматрање и усвајање Ценовника услуга Факултета за школску 2022/23. годину на 

предлог Наставно-научног већа. 
 

Известилац доц. др Лука Мијатовић, продекан за наставу; 

4) Разматрање и усвајање ребаланса (измена) Финансијског плана Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију за календарску 2022. годину на предлог Наставно-научног 

већа. 
 

Известилац: Славица Јовковић, руководилац финансијско-рачуноводствене службе; 

5) Разматрање и усвајање Финансијског плана Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију за календарску 2023. годину, на предлог Наставно-научног већа. 
 

Известилац: Славица Јовковић, руководилац финансијско-рачуноводствене службе; 

6) Именовање Комисије за рангирање студентских молби, у школској 2022/23. години. 
 

Известилац: проф. др Сања Ђоковић, председник Савета 

7) Питања, предлози и саопштења. 

 

 

 

АД/1   

Доц др. Гордана Степић се обратила председнику Савета и навела да постоји проблем са 

примањем Позива за седнице Савета, те да је из одговора колега видела да је сазвана II редовна 

сецница Савета. Борис Петровић, који пружа техничку подршку на Факултету, је рекао да смо 

увидели да се са једне адресе доц. Др Гордане Степић враћају мејлови, те да ћемо то исправити 

и убудуће слати мејлове на другу адресу, коју ће нам доц. др Гордана Степић доставити. Доц. 

др Гордана Степић је рекла да такође није добила Позив за I Конститутивну седницу Савета. 

Председник Савета, проф. др Сања Ђоковић је појаснила да је Факултет био мишљења да са 

престанком мандата чланова Савета из реда професора, ненаставног особља и студената 

Факултета, престаје и мандат члановима које именује Влада Републике Србије. Навела је да смо 

у том моменту имали такво тумачење, а да смо претходно контактирали Владу РС дописом у 

ком смо тражили да се именују нови чланови Савета, те да до момента конституисања Савета 

нисмо добили одговор. На основу консултација, које су у међувремену обављене, саветовано је 

да се настави позивање претходно именованих спољних чланова Савета све док се не добије 

одговор од Владе РС. 

На усвајање је стављен Записник са I Конститутивне седнице Савета одржане 31.10.2022. 

године. Записник је усвојен са 18 гласова за, док је 1 члан Савета био уздржан. 
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АД/2   

Проф. др Марина Шестић, декан Факултета, је укратко изложила садржај Извештаја о раду 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију за школску 2021/22. годину, наводећи да 

су чланови Савета добили Извештај као прилог уз Позив за седницу Савета, те да су имали 

прилике да се упознају са садржајем Извештаја. Као кључну ствар за даље побољшање 

функционисања Факултета је навела примену ФУК-а, уз помоћ ког смо увели нове елементе у 

пословање, те да се, уз дефинисање и отклањање специфичних ризика у пословању, може да  

унапреди и прати стање рада и процеса на Факултету. Дошло је и до реорганизације стручне 

службе ради боље и лакше сарадње и обављања послова, као и контроле ризика. Навела је и да 

се у просторије Факулета у улици Св. Саве пребацило много документације и да је извршена 

реорганизација.  

Доц. др Мина Николић је навела да је приметила техничку грешку у Извештају о раду 

Факултета, где се наводи да се просторије Факултета налазе у улици Св. Саве бр. 6-8, а да је 

заправо то бр. 16-18. Проф. др Марина Шестић се захвалила и рекла да ћемо исправити 

техничку грешку, након чега се приступило гласању за усвајање Извештаја о раду Факултета. 

Извештај о раду Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију за школску 2021/22. 

годину је усвојен једногласно. 

 

АД/3 

Доц. др Лука Мијатовић, продекан за наставу, је навео да је, ради усклађивања са Ценовником 

Универзитета у Београду, Ценовник услуга Факултета за школску 2022/23. годину претрпео 

мање измене. Промене, које су унете, су усклађене са променом цена Универзитета у Београду 

за издавање диплома на ОАС и МАС студијама, као и за откључавање студентске базе, након 

истека рока за упис студената. 

Проф. др Александра Грбовић је поставила питање да ли се и како регулише цена уписа за 

студенте који студирају по систему пре увођења Болоњске декларације 2006. године. Доц. др 

Лука Мијатовић је рекао да они уплаћују 10.000 динара по семестру уз трошкове уписа, 

уколико се уопште упишу, али да ти трошкови не иду ка Универзитету и навео да се очекују 

измене Закона о високом образовању, па би требало сачекати са евентуалном променом 

Ценовника што се тиче ових студената. Приступило се гласању за усвајање Ценовника услуга 

Факултета за школску 2022/23. годину. 

Ценовник услуга Факултета за школску 2022/23. годину је усвојен једногласно. 
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АД/4 

Славица Јовковић, руководилац финансијско-рачуноводствене службе, изложила је садржај 

ребаланса (измена) Финансијског плана Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 

за календарску 2022. Навела је да је дошло до пробијања трошкова на две ставке, од којих је 

једна ставка - Отпремнина, имајући у виду да је проф. др Весна Жигић отишла у пензију на 

сопствени захтев, што није било предвиђено Финансијским планом за 2022. годину. На другом 

конту, везано за медицинско лечење, смо добили непредвиђена средства од стране Владе РС као 

помоћ од 10.000 динара по запосленом, па су средства на том конту морала да буду увећана, 

што такође није било могуће испланирати унапред. 

Остале измене су везане за умањење трошкова. Нису била увећана средства на НИР, као ни за 

НИО, а од Министарства просвете, науке и технолошког развоја нисмо добили средства за 

санацију крова, те смо морали да урадимо хитну санацију дела крова од сопствених средстава. 

Такође нисмо добили ни средства за набавку добара од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, као ни за уградњу лифта из донације Владе Јапана. 

У делу прихода смо имали увећање, јер је проф. др Александар Југовић конкурисао и добио  

додатна средства за штампу књиге код Министартва. Приступило се гласању за усвајање 

ребаланса (измена) Финансијског плана. 

Ребаланс (измена) Финансијског плана Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију за 

календарску 2022. годину је усвојен једногласно. 

АД/5 

Славица Јовковић, руководилац финансијско-рачуноводствене службе изложила је садржај 

Финансијског плана Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију за календарску 2023. 

годину и навела да смо у оквиру Плана из 2022. уз увећање од 12.5% на зараде. То је једино 

увећање на том конту у односу на прошлу годину из буџетских средстава. Имамо и увећање за 

одржавање Међународне конференције. Предвиђено је и улагање за намештај за Библиотеку и 

читаоницу, као и за кречење просторија Факултета, за шта смо конкурисали за расподелу 

средстава код Министарства просвете. То није унето у Финансијски план за 2023. годину на 

предлог секретара, Сандре Блашко-Дамјановић, чији је предлог да се ради ребаланс 

Финансијског плана, уколико средства буду одобрена. У том случају би била организована 

хитна седница, ради усвајања ребаланса Финансијског плана. Такође је предвиђена и набавка 

монтажног контејнера за одлагање књига из Библиотеке, као и пребацивање фискалне касе у 

приземље ради продаје и лакшег доступа књигама, које би биле смештене у монтажни 

контејнер. Тиме би се растеретио каратаван на ком се налазе књиге у Библиотеци и читаоници, 

који је у дотрајалом стању. Такође ће из сопствених средстава морати да се оспособи 

хидрантска мрежа, јер смо добили налог Инспекције да је неоходно довести је у функцију. 

Приступило се гласању за усвајање Финансијског плана. 

Финансијски план Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију за календарску 2023. 

годину је усвојен једногласно. 
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АД/6 

 

Проф. др Сања Ђоковић, председник Савета, је навела да је неопходно да се именује Комисија 

за рангирање студентских молби, у школској 2022/23. години. 

Предлог за именовање у комисују су: доц. др Божидар Филиповић, проф. др Слободанка Антић 

и Вук Плећевић, студент.  

Комисија за рангирање студентских молби, у школској 2022/23. годину у овом саставу је 

изгласана једногласно. 

Проф. др Александра Грбовић и проф. др Снежана Илић су напоменуле да су претходне 

Комисије имале врло одређене критеријуме, те би било добро контактирати их и преузети од 

њих одређене моделе. Проф. др Александра Грбовић је навела да би било добро утврдити и 

увести тачну процедуру, како Молбе студената не би пристизале сваки месец.  

 

АД/7 

 

Проф. др Сања Ђоковић, председник Савета, је рекла да има предлог упућен декану Факултета. 

Имајући у виду да увек постоје недоумице у вези са инспекцијским надзором, било би добро да 

се направи списак свих инспекцијских надзора који се врше на Факултету, те да буде достављен 

Савету, како би се имао увид и информације о томе које инспекције су биле, које мере су 

наложене, као и шта је предузето тим поводом. Овај предлог је стављен на гласање. Предлог је 

усвојен једногласно. 

Проф. др Марина Шестић, декан Факултета, је питала ког обима би требало да буде тај 

Извештај. Проф. др Сања Ђоковић, председник Савета, је навела да је довољно да се таксативно 

наведу подаци. Сандра Блашко-Дамјановић, секретар Факултета, је питала о којој години се 

ради. Проф. др Сања Ђоковић је рекла да то буде Извештај у вези са инспекцијским надозорима 

спроведеним у 2022. години. 

 

Проф. др Сања Ђоковић, председник Савета, захвалила се члановима Савета што су се одазвали 

хитном позиву у незгодно време, на крају године. 

 

 Седница Савета је завршена у 13:30  часова. 

 
 

 

 

 

 

 

       Записник сачинила                                                                                    Председник Савета 

 

       Светлана Петровић                                                              Проф. др Сања Ђоковић 

 

 


