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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  
 
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  
 

ИзборновећеУниверзитета у Београду– Факултета за специјалнуедукацију и 
рехабилитацију, на IXредовнојседници,одржаној 26.06.2018. године, на 
основу члана 85. Закона о високомобразовању ("Службенигласник РС" 88/17), члана 107. 
Статута Факултета и предлогаОдељења за логопедију, донелојеОдлуку о 
образовањуКомисије за припремуизвештаја за изборсарадника у звањеасистентаса 
докторатом за ужунаучнуобластПоремећајијезика, уследећемсаставу:  
 
 1. др Миле Вуковић, редовнипрофесорУниверзитета у Београду–    
 Факултета за  специјалнуедукацију и рехабилитацију, ужа научна област  
 Поремећајијезика,   
 2. др Славица Голубовић, редовнипрофесорУниверзитета у Београду–  
 Факултета за специјалнуедукацију и рехабилитацију, ужа научна област  
 Поремећајијезика,  
 3. др Мила Веселиновић, доцент Универзитета у Новом Саду – Медицинског 
 факултета, ужа научна област Специјална едукација и рехабилитација. 
 

На основу увида у приложену документацијуКомисијаИзборномвећуФакултета 
заспецијалнуедукацију и рехабилитацију подноси следећи 
 
     И З В Е Ш Т А Ј  
 

На конкурс за сарадника у звање асистента са докторатомза ужу научну област 
Поремећаји језика, који је објављен у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови", број 784-785, од 4.7.2018. године пријавио се један кандидат: др 
Бојана Дрљан. 
 
1.ПОДАЦИ О КАНДИДАДТУ  
 

Бојана (Јован) Дрљан је рођена у Котору 01.09.1977. године. Основну и средњу школу  
завршила је у Херцег Новом.  
Дипломирала је на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у 
Београду, на Смеру за логопедију 2001. године са просечном оценом 9.10.  
Магистарске студије уписала је 2002. године на Факултету за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, а 2009. године је уписала докрторске академске студије, студијски  
програм Специјална едукација и рехабилитација на истом Факултету. Испите на 
докторскимакадемскимстудијама је положила са просечном оценом 9,80. Докторску 
дисертацију под називом "Лексичке способности деце са специфичним језичким 
поремећајем" одбранилаjе 26.02.2018.године из уже научне области Поремећаји језика.  
 Рад у струци започела је 2003. године обављањем приправничког стажа на 
Војномедицинској академији, када је положила стручни испит за здравтсвене сраднике. 
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Након обављеног приправничког стажа, у истој установи је волонтирала до 2005. године.У 
периоду од 21.01.2006. до 13.09.2007. године радила је као логопед у дому здравља у 
Грачаници, а од 14.09.2007. до 04.03.2008. године била је запослена у Високој 
медицинској школи струковних студија „Милутин Миланковић“, на месту сарадника у 
настави.  
 Од 29.10.2008. ради на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, када 
је изабрана у звање асистента. У исто звање је поново изабрана 2012. године, а од 
01.12.2015. налази се на месту стручног сарадника у Научно-истраживачком центру 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.  
Бојана Дрљан је до сада објавила укупно 18 научних и стручних радова, од тога је 9 
радова објављено после последњег избора. Има одбрањену докторску дисертацију. 

Била је члан програмскоги члан организационог одбора у два национална научна 
скупа.Секретар је Одељења за логопедију.  

 
1. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ 
 
1.1 Радови објављени пре избора у звање асистента 

 
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику 
међународногзначаја (M14)  

 
1. Вуковић, М. Дрљан, Б., Петровић Лазић, М., & Југовић, И. (2010). Анализа 

наративног дискурса код особа са афазијом. У Ковачевић, Ј. & Вучинић, В. (Ур.) 
Сметње и поремећаји: феноменологија, превенција и третман 2 део (стр. 83-96). 
Београд:  Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. ИСБН 978-86-80113-99-9. 

2. Петровић Лазић, М., Југовић, И., Вуковић, М., &Дрљан, Б. (2010). Поремећаји 
гласа код предавача. . У Ковачевић, Ј. & Вучинић, В. (Ур.)  Сметње и поремећаји: 
феноменологија, превенција и третман 2 део (стр. 97-10). Београд: Универзитет у 
Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. ИСБН 978-86-
80113-99-9. 

 
Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33)  

 
1. Дрљан, Б., & Терзић, И. (2011). Лингвистички и бихејвиорални приступ 

дефицитима комуникације код особа са трауматским повредама мозга. У Потић, С. 
Меденица, В., Ђорђевић, М. & Петковић, Н. (Ур.) Зборник радова И међународног 
скупа студената специјалне едукације и рехабилитације „Специјална едукација и 
рехабилитација“ (стр. 55-62), 15-18.04., Београд: Универзитет у Београду – 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. ИСБН 978-86-6203-012-2.   

2. Terzić, I., Jovanović, N., &Drljan, B. (2011). The position of students with speech and 
language impairments in regular schools department. In Gačnik, M. & Strle, M. (Ed) 
„Early detection and intervention of people with speech and language disorders“ (pp. 
146-150), 10.-12. 11., Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov 
CKSG. ISBN 978-961-90022-1-6 
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Рад у врхунском часопису националног значаја (М51)  
 
1. Terzić, I., &Drljan, B. (2011). Deficiti pojedinih aspekata pragmatike osoba sa 

poremećajima autističkog spektra. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 10(2), 285-300. 
UDK: 81'234:616.89-008.48, ISSN 1452-7367.  

Рад у истакнутом националном часопису (М52)  
 
1. Terzić, I., Drljan, B., & Šoster, D. (2010). Odnos socijalnog okruženja prema osobama 

koje mucaju. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 9(1), 141-161. ISSN 1452-7367 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (М64)  
 
1. Дрљан, Б. & Терзић, И. (2010). Ставови према муцању. Дани дефектолога Србије, 

Златибор 15.-18.01.2010., Зборник резимеа, стр. 37-38. ИСБН 978-86-84765-27-9. 
2. Вуковић, М. Дрљан, Б.& Ољача, В. (2011). Учесталост појединих типова афазија 

код особа са цереброваскуларним обољењима. Дани дефектолога Србије, Суботица 
12-14. 01. 2011, Зборник резимеа, стр. 96-97. ИСБН 978-86-84765-30-9. 

3. Дрљан, Б., Вуковић, М., Терзић, И. & Јовановић, Н. (2012). Детекција прагматских 
поремећаја код деце са развојном дисфазијом. Зборник резимеа, Дани дефектолога 
Србије, Златибор 11-14.01. 2012., стр. 110-111. ИСБН 978-86-84765-37-8 
 

1.2.Радовиобјављенинаконизбора узвањеасистента 
 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 
 
1. Дрљан, Б.& Вуковић, М. (2014). Утицај можданог удара на квалитет живота особа 

са афазијом и особа очуваних говорно-језичких функција. У Вуковић, М. (Ур.) 
Зборник радова VIII међународног научног скупа „Специјална едукација и 
рехабилитација данас“ (стр. 359-367), 07-09. 11., Београд: Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију. ИСБН 978-86-6203-061-0 

2. Вуковић, М., Дрљан, Б. & Арсенић, И. (2015). Прагматске способности и 
социјално функционисање деце са специфичним језичким поремећајем. У  
Николић, С. & Илић Стошовић, Д. (Ур.) „Актуелна дефектолошка пракса“ (стр. 
93-100), Нови Сад: Друштво дефектолога Војводине. 

3. Арсенић, И., Вуковић, М., Јовановић-Симић, Н., Петровић-Лазић, М., Доброта, Н., 
Вуковић, И., Дрљан, Б., Шеховић, И. (2015). Компаративна анализа слободних 
асоцијација речи деце са оштећењем вида и деце типичног развоја. У Вуковић, М. 
(Ур.) Зборник радова ИX међународног научног скупа „Специјална едукација и 
рехабилитација данас“ (стр. 17-26), 25-27. 09., Београд: Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију. ИСБН 978-86-6203-068-9. 

4. Дрљан, Б., Вуковић, М., Арсенић, И. & Јовановић-Симић, Н. (2015). Детекција 
прагматских дефицита код деце са специфичним језичким поремећајем. У Вуковић, 
М. (Ур.)Зборник радова ИX међународног научног скупа „Специјална едукација и 
рехабилитација данас“ (стр. 27-34), 25-27. 09.,  Београд: Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију. ИСБН 978-86-6203-068-9. 



 4 

 
 
 
 
 
Рад у врхунском часопису националног значаја (М51) 
 
1.Vuković, M., Drljan, B.& Vuković, I. (2014). Validacija skrining testa za afazije 
govornika srpskog jezika. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 13(1), 73-87.  
2. Drljan, B., & Vuković, M. (2017). Leksička raznovrsnost u narativnom diskursu dece 
sa specifičnim jezičkim poremećajem. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 16(3), 261-
287.  
 
Саопштењеса скупа националног значаја штампано у целини (М63)  

1. Дрљан, Б., Вуковић, М., Јовановић-Симић, Н., & Петровић-Лазић, М.(2016). 
Слободне асоцијације речи код деце са специфичним језичким поремећајем.  
Национални научни скуп Социјална инклузије деце са развојним сметњама и 
проблемима упонашању, Зборник радова, Београд 06.12.2016., Универзитет у 
Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, [уредник: проф. др 
Миле Вуковић] стр. 111-120. ИСБН 978-86-6203-089-4. 

2. Дрљан, Б.& Вуковић, М. (2017). Конфронтационо именовање код деце са 
специфичним језичким поремећајем и неспецифичним променама 
електроенцефалографских активности. Национални научни скуп „Превенција 
развојних сметњи и проблема у понашању”, Зборник радова, Београд 21.12.2017., 
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
[уредник: проф. др Миле Вуковић] стр. 91-101. ИСБН 978-86-6203-105-1. 

3. Арсенић, И.,Јовановић Симић, Н., Петровић Лазић, М., Шеховић, И. & Дрљан, Б. 
(2017). Ефекти примене аугментативне и алтернативне комуникације на квалитет 
комуникације особа са дизартријом: предности и недостаци. Национални научни 
скуп „Превенција развојних сметњи и проблема у понашању”, Зборник радова, 
Београд 21.12.2017., Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, [уредник: проф. др Миле Вуковић] стр. 101-111. ИСБН 978-86-
6203-105-1. 
 
Одбрањена докторска дисертација (М70) 
 
1. Дрљан, Б. (2018). Лексичке способнсоти деце са специфичним језичким 
поремећајем. Докторска дисертација. Београд: Универзитет у Београду – 
Факултетза специјалну едукаицју и рехабилитацију. 
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Табеларни преглед објављених радова (Табела бр. 1) 
 
Име и презиме: 
Бојана Дрљан  

Звање у које се бира: 
асистент са докторатом 

Ужа научна област: 
Поремећаји језика  

Број публикација у којима је 
први или једини аутор  

Број публикација у којима 
није први или једини аутор 

Врста публикације Пре 
избора 

Након избора Пре 
избора  

Након избора 

Поглавље у монографији или рад у 
тематском зборнику  
међународногзначаја (М14): 2 
 

- - 2 - 

Саопштење са међународног скупа 
штампано у целини (М33): 6 
 

1 2 1 2 

Рад у врхунском часопису 
националног значаја (М51): 3 
 

- 1 1 1 

Рад у истакнутом националном 
часопису (М52): 1 

 
 

-  1  

Саопштењеса скупа националног 
значаја штампано у целини (М63): 3 
 

- 2 - 1 

Саопштењеса скупа националног 
значаја штампано у изводу (М64): 3 
 

2 - 1 - 

Одбрањенадокторска дисертација 
(М70) 

 1   

Укупно  3 6 6 4 
 
 
 
 
 
  



 6 

Чланство у одборима за организацију научне/стручне конференције 
 

1. Члан Програмског одбора Националног научног скупа „Превенција развојних 
сметњи и проблема у понашању”, који је одржан у Београду 21.12.2017. 
године, у организацији Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

2. Члан Организационог одбора Националног научног скупа Социјална инклузије 
деце са развојним сметњама и проблемима упонашању, који је одржан у 
Београду06.12.2016. године, у организацији Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију 

 
Преглед и мишљење о досадашњем научном и стручном раду пријављеног 
кандидата  

Кандидат Бојана Ј. Дрљан има објављених 18 радова (на 7 је једини или први 
аутор, а на 11 радова је коаутор).После избора у звање асистента објавила је 9 радова(на 4 
рада је први или једини аутор, а на 5 радова коаутор).  
Структура објављених радова: Бојана Дрљан је до сада објавила два рада у 
тематскомзборнику међународног значаја, (оба рада су објављена пре последњег избора) 
шест радова саопштених на међународним скуповима штампаних у целини (2 пре и 4 
после последњег избора), три рада у врхунском часопису националног значаја(1 пре, а 2 
после избора), један рад уистакнутом националном часопису (пре последњег избора), три 
рада саопштена на скуповима националногзначаја штампана у изводу (пре последњег 
избора). Већина публикованих радова припада ужој научној области Поремећаји језика, за 
коју се кандидат бира.  
 
Мишљење Комисије о испуњености услова предвиђених Законом о 
високом образовању 
 На основу увида у приложену документацију, Комисија је конастовала да 
пријављеникандидат Бојана Дрљан испуњава услове за избор сарадника у звање 
асистентаса докторатом,предвиђене чланом 85 Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС" 88/17). Кандидаткиња је стекла научни назив доктора наука и показује смисао 
за наставни рад.  
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ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

На основу увида у приложену документацију, Комисија је закључила да др Бојана 
Дрљан испуњава услове за избор сарадника у звање асистента са докторатом, предвиђене 
Законом о високом образовању. 

Комисија предлаже Изборном већу Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитаицју да др Бојану Дрљан изабере за сарадника у звање асистента са докторатом 
за ужу научну област Поремећаји језика.  
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    Др Миле Вуковић, редовни професор 
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