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Број:  

Датум: 10.02.2023. године 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

са III Редовне седнице 

Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Универзитета у Београду 

одржане 31.01.2023. године 

 

Од 27 чланова, седници Савета су присуствовала 22 члана.  

 Оправдали су своје одсуство: проф. др Маја Ивановић, проф. др Љубица Исаковић, 

проф. др Дарко Здравковић и проф. др Звонимир Ивановић. Седници су присуствовали и проф. 

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

продекан за наставу, Сандра Дамјановић-Блашко, секретар и Драган Јовић, председник 

синдиката Факултета. 

Седница Савета је почела у 12:05 часова, уз техничку подршку аудио снимања. 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

1) Верификација мандата чланова Савета Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију именованих од стране Владе Републике Србије; 

Известилац: Проф. др Сања Ђоковић, председник Савета Факултета; 

-материјал у прилогу; 

2) Усвајање записника са II редовне седнице Савета одржане 28.12.2022. године; 

-материјал у прилогу; 

3) Разматрање и усвајање Плана рада Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 

за 2023. годину; 

Известилац: Проф. др Марина Шестић, декан Факултета; 

-материјал у прилогу; 

4) Усвајање Извештаја Централне пописне комисије Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију. 

Известилац: доц. др Лука Мијатовић, председник Комисије; 

-материјал у прилогу; 
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5) Разматрање и давање сагласности на измену и допуну Правилника о систематизацији 

послова (радних места) Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију; 

Известилац: Проф. др Марина Шестић, декан Факултета; 

-материјал у прилогу; 

6) Доношење одлуке о висини школарине на свим нивоима студија за школску 2023/2024. 

годину; 

Известилац: др Лука Мијатовић, продекан за наставу; 

-материјал у прилогу; 

7) Доношење  одлуке  о студијским програмима,  укупном броју студената и броју 

студената  који  се  финансирају на  терет  буџета  које  Факултет  планира да упише на 

основне академске студије у школској 2023/24. години; 

Известилац: доц. др Лука Мијатовић, продекан за наставу; 

-материјал у прилогу; 

8) Доношење  одлуке  о студијским програмима, укупном броју студената и броју 

студената који се финансирају на  терет  буџета  које Факултет  планира да упише на 

мастер академске студије у школској 2023/24. години; 

Известилац: доц. др Лука Мијатовић, председник Комисије; 

-материјал у прилогу; 

9) Доношење  одлуке  о студијским програмима, укупном броју студената и броју 

студената који се финансирају на  терет  буџета  које Факултет  планира да упише на 

докторске  академске студије у школској 2023/24. години; 

Известилац: доц. др Лука Мијатовић, продекан за наставу; 

-материјал у прилогу; 

10) Усвајање предлога Критеријума за бодовање и рангирање студентских молби за 

умањење или ослобађање од школарина. 

Известилац: проф. др Слободанка Антић, председник Комисије; 

-материјал у прилогу; 

11) Усвајање предлога Критеријума за бодовање и рангирање молби за умањење или 

ослобађање од школарина студената са хендикепом. 

Известилац: проф. др Слободанка Антић, председник Комисије; 

-материјал у прилогу; 

12) Разматрање Извештаја о извршеним инспекцијским надзорима током 2022. године.  

Известилац: Сандра Блашко-Дамјановић, секретар Факултета; 

-материјал у прилогу; 

13) Питања, предлози и саопштења. 

 

АД/1 Након усвојеног дневног реда, председник Савета проф. др Сања Ђоковић је прочитала 

Решење Владе Р. Србије којим се разрешавају досадашњи спољни чланови Савета и прочитала 

је ново Решење Владе Р. Србије, којим је именовано осам нових чланова представника Владе Р. 

Србије. За нове чланове донета је Одлука о верификацији мандата, за 4 године за период од 

2023. године до 2027. године. 



3 | С т р а н а  
 

АД/2 Записник са  II редовне седнице Савета одржане 28.12.2022. године, усвојен је 

једноглано.  

АД/3 У погледу Плана рада Факултета проф. др Марина Шестић, декан Факултета, упознала је 

чланове Савета са најважнијим питањима, и том приликом се захвалила свим стручним 

службама на плану који су доставиле. Проф. др Сања Ђоковић је скренула пажњу да се 

извештаји са Одељења и Катедре факултета, по својој форми разликују и да би требало 

направити модел по којем би једнообразно радила сва одељења. Након овог краћег излагања 

приступило се гласању и са 22 гласа за, усвојен је Плана рада за 2023. годину. 

АД/4 Продекан за наставу доц. др Лука Мијатовић, је представио извештај Централне пописне 

комисије, дао додатна објашњења и нагласио да је попис спроведен уобичајно. Навео је да у 

извештају постоји једна техничка грешка, уместо Драган Марковић треба да стоји Тома 

Кнежевић, код пописа робе за даљу продају. Након ове исправке Извештај Централне пописне 

комисије Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, је усвојен са 22 гласова за, 

једногласно. 

АД/5 Декан Факултета проф. др Марина Шестић је обавестила присутне чланове Савета да су 

потребне мање измене постојећег Правилника о систематизацији радних места. У служби 

рачуноводства Фалултета, један референт одлази у пензију за 2 године а шеф одлази у пензију 

за 4 године и стога је неопходно увести новог запосленог, како би се на време обучио имајући у 

виду специфичност посла. Проф. др Сања Ђоковић председник Савета је подржала овај 

предлог. Пошто дискусије није било, сви присутни чланови Савета су једногласно усвојили 

измене и допуне Правилника о систематизацији послова (радних места) Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију. 

АД/6 У погледу тачке доношење одлуке о висини школарине на свим нивоима студија за 

школску 2023/2024. годину, присутнима се укратко обратио доц. др Лука Миајтовић, који је 

објаснио да је на захтев Универзитета у Београду неопходно доставити предложене школарине 

са Факултета на свим нивоима студија. На нашем факултету није било никаквих измена, цене 

школарина су исте већ годинама, и сви чланови Савета њих укупно 22 је гласало за усвајање 

висине школарине на свим нивоима студија за школску 2023/2024. годину. 

АД/7 Доц. др Лука Мијатовић, продекан за наставу, упознао је чланове Савета са предлогом да  

укупни број студената и број студената  који  се  финансирају на терет  буџета  које  Факултет  

планира да упише на основне академске студије у школској 2023/24. години, исти као и 

претходних година. Сви чланови Савета, њих укупно 22, је гласало за усвајање предложене 

одлуке. 

АД/8 Доц. др Лука Мијатовић, продекан за наставу, упознао је чланове Савета са предлогом да  

укупни број студената и број студената  који  се  финансирају на терет  буџета  које  Факултет  

планира да упише на мастер академске студије у школској 2023/24. години, исти као и 

претходних година. Сви чланови Савета, њих укупно 22, је гласало за усвајање предложене 

одлуке. 

АД/9 Доц. др Лука Мијатовић, продекан за наставу, упознао је чланове Савета са предлогом да  

укупни број студената и број студената који се финансирају на терет буџета које Факултет  

планира да упише на докторске академске студије у школској 2023/24. години, исти као и 

претходних година. Продекан је скренуо пажњу да је потребно увећати бр. буџетских студената 

на докторским академским студијама, и да такав предлог треба благовремено упутити 

надлежним органима Универзитета у Београду. Сви чланови Савета, њих укупно 22, је гласало 

за усвајање предложене одлуке.  
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АД/10 Проф. др Слободанка Антић је извештавала чланове Савета у погледу критеријума за 

бодовање и рангирање студентских молби за умањење или ослобађање од школарина у 

школској 2022/23. години. До сада је пристигло Комисији укупно 12 молби, захтева студената, а 

предложени критеријуми су мало измењени у односу на претходне школске године. Жеља 

чланова Комисије је да што више изађе у сусрет захтевима и специфичностима које су наведене 

у молбама. Комисија сматра да би требало да буде проширена за чланове из правне службе и 

рачуноводства. Доц. др Божидар Филиповић, члан Комисије је указао да је посао јако тежак, и 

да је потребно да се декан сагласи са полазном основом и да је потребно структурисати молбе, 

и јасно назначити која документа треба приложити уз молбу за ослобађанје или умањење од 

школарине.  Након ове краће дикусије чланови Савета, њих укупно 22, је гласало за усвајање 

предложених критеријума.  

АД/11 Проф. др Слободанка Антић је извештавала чланове Савета у погледу критеријума за 

бодовање и рангирање студентских молби за умањење или ослобађање од школарина у 

школској 2022/23. години за студенте са хендикепом. Предложени критеријуми су усвојени са 

22 гласова за - једногласно. 

АД/12 У погледу извештаја о извршеним инспекцијским надзорима током 2022. године, 

присутне је извештавала секретар Сандра Блашко-Дамјановић, која је указала да је било 

неколико инспекцијских надзора. Редовна инспекција Министраства просвете, која није нашла 

никакве неправилности код провере веродостојности издатих диплома за одређене студенте. 

Такође инспекцију у више наврата је спроводила инспекција за ванредне ситуације 

Министaрства унутрашњих послова, која је контролисала извршење 11 наложених мера у 

складу са Законом о заштити  од пожара. Од наложених 11 мера, факултет је извршио 8 а за 

преостале 3 потребно је додатних финансијских средстава, па се факултет за ту намену обраћао 

у више наврата Министарству за просвету. Такође последњи инспекцијски надзор је спровела 

Буџетска инспекција, која је контролисала рад факултета од октобра до децембра, укупно 60 

дана. Записник је достављен факултету, на шта је Факултет уложио приговоре па се чека 

одговор.  

Председник Савета проф. др Сања Ђоковић се захвалила секретару на исцрпном извештају и 

навела је да очекује детаљнији извештај о буџетској инспекцији када се цео поступак заврши.  

АД/13 У погледу ове тачке присутнима се обратила проф. др Снежана Илић, које је замолила 

новоименоване спољне чланове Савета да се представе, пошто се очекује да ће заједно радити и 

сарађивати будуће четири године. Присутнима се потом обратила проф. др Ивана Радовановић, 

која је поздравила све присутне, укратко се представила и пожелела свима срећан рад. Остали 

чланови представници Владе су указали да су своје биографије доставили Влади пре 

именовања. Председница Савета проф. др Сања Ђоковић се захвалила свима на доласку и 

замолила је све да уколико имају сугестије могу их послати прдседнику Савета на мејл. 

 

Седница Савета је завршена у 12:55  часова. 
 

       Записник сачинила                                                                                   Председник Савета 

 

       Александра Ђукнић                                                              Проф. др Сања Ђоковић 

 


