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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 

Изборно веће Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, на I редовној седници 

Изборног већа, одржаној 29.10.2019. године, на основу члана 83. Закона о високом 

образовању, члана 116. Статута Факултета и члана 8. Правилника о начину и поступку 

стицања звања и заснивања радног односа наставника и сардника Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију и предлога Одељења за Соматопедију, донело је Одлуку о 

образовању Комисије за припрему извештаја за избор два сарадника, са по пола радног 

времена, у звање сарадника у настави за ужу научну област Соматопедија, у следећем 

саставу: 

 

1. Др Горан Недовић редовни професор Универзитета у Београду - Факултета 

за специјалну едукацију и рехабилитацију, председник Комисије 

2. Др Фадиљ Еминовић, ванредни професор Универзитета у Београду - 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 

3. Др Србољуб Ђорђевић, редовни професор Универзитета у Нишу - 

Педагошког факултета у Врању 

 

На основу прегледа конкурсног материјала и анализе приложене документације, Комисија 

Изборном већу Универзитета у Београду - Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију подноси следећи 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

На Конкурс објављен у публикацији о запошљавању „Послови“, број 858 од 13.11.2019. 

године за избор два сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну област 

Соматопедија, на одређено време од годину дана, са пола радног времена, пријавила су се 

два кандидата: Живана В. Цукић и Невена Н. Јаковљевић. 
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1. Живана В. Цукић, дипломирани дефектолог (модул моторичке сметње и 

поремећаји)  

 

Биографски подаци 

 

Живана В. Цукић, рођена је 24.12.1994. године у Зрењанину, Република Србија.  

Основну школу, а потом и Средњу медицинску школу, општи смер, завршила је у 

Зрењанину 2013. године, са одличним просеком током све четири године.  

Основне академске студије на Универзитету у Београду - Факултету за специјалну 

едукацију и рехабилитацију, студијски програм Дефектологија, модул Моторичке сметње 

и поремећаји уписала је школске 2015/2016., а дипломирала је 16.09.2019. са просечном 

оценом 8,90.  

Мастер академске студије, на Универзитету у Београду - Факултету за специјалну 

едукацију и рехабилитацију, студијски програм Дефектологија, модул Моторичке сметње 

и поремећаји, уписала је школске 2019/2020.  

   

Кандидат Живана В. Цукић је током основних студија похађала следеће семинаре и обуке: 

• Знањем до безбедности, Истраживачки центар за одбрану и безбедност, 2016. 

године. У оквиру радионице, прошла је обуку пружања прве помоћи и ватрогасну 

обуку.  

• Значај спортских активности у инклузији деце са сметњама у развоју, Спортски 

савез особа са инвалидитетом Београда и Спортски савез инвалида Србије, 

14.12.2018. године.  

• Значај примене спортских и рекреативних активности у свакодневном раду особа 

са  инвалидитетом, Спортски савез инвалида Србије и Спортски савез особа са 

инвалидитетом Београда, 27 - 29.11. 2018. године. 

• VI стручно-научни скуп са међународним учешћем „Актуелности у едукацији и 

рехабилитацији особа са сметњама у развоју“, Ресурсни центар за специјалну 

едукацију, 25 - 26.5. 2019. године. 

 

Библиографски подаци 

1. Ivanović. K., Pavlović, J., i Cukić Ž. (2019). Sindrom profesionalnog sagorevanja kod 

defektologa. VI stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Aktuelnosti u edukaciji i 

rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“, Zbornik rezimea, str. 90. Beograd: Resursni centar 

za specijalnu edukaciju.  

 

Мишљење Комисије о испуњености услова за избор у звање 

 

На основу увида у приложену документацију, Комисија сматра да пријављени 

кандидат Живана В. Цукић испуњава услове за избор сарадника у звање сарадника у 

настави предвиђене Законом о високом образовању, члан 83. и Статутом Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију, члан 116., односно пријављени кандидат је 

студент мастер академских студија, студије првог степена (основне академске студије) је 

завршио са просечном оценом већом од 8 (8,90) и кандидат је из уже научне области 

Соматопедија. 
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2. Невена Н. Јаковљевић, дипломирани дефектолог (модул моторичке сметње и 

поремећаји) 

 

Биографски подаци 

 

Невена Н. Јаковљевић, рођена је 29.4.1997. године у Кикинди, Република Србија. 

Основну школу, а потом и средњу стручну школу „Милош Црњански“, смер 

медицинска сестра-техничар завршила је у Кикинди, 2015. године. 

Основне академске студије на Универзитету у Београду - Факултету за специјалну 

едукацију и рехабилитацију, студијски програм Дефектологија, модул Моторичке сметње 

и поремећаји, уписала је школске 2015/2016. године и завршила 12.9.2019. године са 

просечном оценом током студирања 8,88. 

Мастер академске студије на Универзитету у Београду - Факултету за специјалну 

едукацију и рехабилитацију, студијски програм Дефектологија, модул Моторичке сметње 

и поремећаји, уписала је школске 2019/2020. године. 

 

Кандидат Невена Н. Јаковљевић је током основних академских студија учествовала на 

следећим семинарима: 

• Значај спортских активности у инклузији деце са сметњама у развоју, Спортски 

савез особа са инвалидитетом Београда и Спортски савез инвалида Србије, 14.12.2018. 

године.  

• Значај примене спортских и рекреативних активности у свакодневном раду особа 

са  инвалидитетом, Спортски савез инвалида Србије и Спортски савез особа са 

инвалидитетом Београда, 27 - 29.11. 2018. године. 

 

Мишљење Комисије о испуњености услова за избор у звање 

 

На основу увида у приложену документацију, Комисија сматра да пријављени 

кандидат Невена Н. Јаковљевић испуњава услове за избор сарадника у звање сарадника у 

настави предвиђене Законом о високом образовању, члан 83. и Статутом Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију, члан 116., односно пријављени кандидат је 

студент мастер академских студија, студије првог степена (основне академске студије) је 

завршио са просечном оценом већом од 8 (8,88) и кандидат је из уже научне области 

Соматопедија. 
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Предлог Комисије за избор кандидата у звање сарадника у настави 

 

 На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о 

високом образовању и Статуту Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацју, оба 

пријављена кандидата, Живана В. Цукић и Невена Н. Јаковљевић, испуњавају услове за 

избор сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну област Соматопедија.   

 Комисија предлаже Изборном већу Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију да се Живана В. Цукић и Невена Н. Јаковљевић изаберу за сараднике, са 

по пола радног времена, у звање сарадника у настави за ужу научну област Соматопедија.   

 

 

 

У Београду, 3.12.2019. 

 

 

КОМИСИЈА: 

 

 

_________________________________________ 

 

1. Др Горан Недовић, редовни професор Универзитета у Београду - Факултета 

за специјалну едукацију и рехабилитацију 

 

 

                        ___________________________________________ 

 

2. Др Фадиљ Еминовић, ванредни професор Универзитета у Београду - 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 

 

 

_____________________________________________ 

 

3. Др Србољуб Ђорђевић, редовни професор Универзитета у Нишу - 

Педагошког факултета у Врању 

 


