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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ  

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 

 

Изборно веће Универзитета у Београду, Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију, на V седници Изборног већа, одржаној 11. 12. 2020. године, на основу 

члана 83. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ 88/17), члана 116. 

Статута Факултета, члана 8. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 

радног односа наставника и сарадника Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију и предлога Одељења за соматопедију, донело је Одлуку о образовању 

Комисије за припрему извештаја за избор два сарадника у звање сарадника у настави за 

ужу научну област Соматопедија, са половином радног времена, у следећем саставу: 

 

1. др Фадиљ Еминовић, редовни професор Универзитета у Београду-Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију, председник Комисије;  

2. др Ивана Сретеновић, доцент Универзитета у Београду-Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију, члан Комисије;  

3. др Србољуб Ђорђевић, редовни професор Универзитета у Нишу-Педагошког факултета 

у Врању, члан Комисије.  

 

На основу прегледа и анализе конкурсног материјала, Комисија Изборном већу 

Универзитета у Београду, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију подноси 

следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

 

На Конкурс објављен у публикацији о запошљавању „Послови“, број 917 од 20. 1. 2021. 

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

Соматопедија, на одређено време од годину дана, са половином радног времена, 

пријавила су се четири кандидата (имена наведена редоследом датума пријаве на 

конкурс): Саша Станисављевић, Ивана Бубања, Кристина Ивановић и Јована Павловић.  
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ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

На основу увида у приложену документацију, Комисија је утврдила да два од 

четири пријављена кандидата не испуњавају основне услове за избор сарадника у звање 

сарадника у настави који су прописани Законом о високом образовању, члан 83. и 

Статутом Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, члан 116 и то:  

1) кандидат Саша Станисављевић, мастер дефектолог, рођена 21. 5. 1993. године у 

Београду, јер није студент мастер академских студија и 

2)  кандидат Ивана Бубања, мастер дефектолог, рођена 14. 7. 1993. године у 

Пријепољу, јер није студент мастер академских студија, нити је студије првог 

степена (основне академске студије) завршила са просечном оценом већом од 8 

(7,63).  

 

1) Кристина Ивановић, дипломирани дефектолог 

 

Основни биографски подаци  

 

Кристина (Милета) Ивановић рођена је 22. 7. 1993. године, у Пећи, Република 

Србија. Прву београдску гимназију, друштвено-језички смер, завршила је 2012. године. 

 

Стручна биографија, дипломе и звања 

 

Кристина Ивановић је основне академске студије на Универзитету у Београду - 

Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, студијски програм Дефектологија, 

модул Моторичке сметње и поремећаји, уписала школске 2015/2016. године, а 

дипломирала је у септембру 2020. године са просечном оценом током студија 9,02 и тиме 

стекла стручни назив дипломирани дефектолог. 

Мастер академске студије на Универзитету у Београду - Факултету за специјалну 

едукацију и рехабилитацију, студијски програм Дефектологија, модул Моторичке сметње 

и поремећаји, уписала је школске 2020/2021. 

На предлог Одељења за соматопедију изабрана је у звање сарадника ван радног 

односа – демонстратора у школској 2020/2021. години. 

У периоду фебруар – март 2020. године била је ангажована као волонтер у 

Установи за децу и младе „Сремчица“. 

Кандидат Кристина Ивановић је током основних студија похађала следеће 

семинаре и скупове: 

 ATAAC 2018 Belgrade - Assistive Technology and AAC Conference, октобар 2018; 

 Научно-стручно саветовање Значај примене спортских и рекреативних 

активности у свакодневном раду особа са инвалидитетом, новембар 2018; 



3 
 

 Семинар Значај спортских активности у инклузији деце са сметњама у развоју, 

децембар 2018; 

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

рехабилитацији особа са сметњама у развоју, мај 2019; 

 Семинар Изазови професионалне комуникације запослених који раде са осетљивим 

групама грађана, октобар 2019; 

 Стручни скуп Спортске активности за децу са инвалидитетом – примери добре 

праксе, децембар 2019; 

 Семинар (webinar) Развој комуникације кроз игру, децембар 2020; 

 Национални научни скуп Евалуација ефеката инклузивног образовања у Републици 

Србији, децембар 2020. 

 

Библиографски подаци 

 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63)  

 

1. Цукић, Ж., Павловић, Ј., Јаковљевић, Н. и Ивановић, К. (2020). Проблеми примене 

инклузивног образовања деце са сметњама у развоју у Републици Србији. У М. 

Анђелковић и И. Сретеновић (Ур.), Евалуација ефеката инклузивног образовања у 

Републици Србији (стр. 93-99). Београд: Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију (ИЦФ).  

 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (М64)  

 

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

defektologa. U I. Sretenović i S. Potić (Ur.), Zbornik rezimea VI stručno-naučnog skupa sa 

međunarodnim učešćem „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju” 

(str. 90). Beograd: Resursni centar za specijalnu edukaciju.  

 

Мишљење Комисије о испуњености услова за избор у звање 

 

Комисија сматра да пријављени кандидат Кристина Ивановић испуњава све 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 завршила са просечном оценом већом од 8 

(9,02) и кандидат је из уже научне области Соматопедија. 
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2) Јована Павловић, дипломирани дефектолог 

 

Основни биографски подаци  

 

Јована (Велибор) Павловић рођена је 1. 12. 1996. године у Крушевцу, Република 

Србија. Гимназију, општег смера, је завршила 2015. године у Александровцу. 

 

Стручна биографија, дипломе и звања 

 

Јована Павловић је основне академске студије на Универзитету у Београду - 

Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, студијски програм Дефектологија, 

модул Моторичке сметње и поремећаји уписала школске 2015/2016. године, а 

дипломирала је у мају 2020. године са просечном оценом током студија 9,17 и тиме стекла 

стручни назив дипломирани дефектолог. 

Мастер академске студије на Универзитету у Београду - Факултету за специјалну 

едукацију и рехабилитацију, студијски програм Дефектологија, модул Моторичке сметње 

и поремећаји, уписала је школске 2020/2021. године. 

У току академске 2015/2016. године додељена јој је Похвалница за постигнут 

изванредан успех од стране Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.  

У периоду фебруар – март 2020. године била је ангажована као волонтер у 

Установи за децу и младе „Сремчица“. 

Кандидат Јована Павловић је током основних студија похађала следеће семинаре и 

скупове: 

 ATAAC 2018 Belgrade - Assistive Technology and AAC Conference, октобар 2018; 

 Семинар Значај спортских активности у инклузији деце са сметњама у развоју, 

децембар 2018; 

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

рехабилитацији особа са сметњама у развоју, мај 2019; 

 Стручни скуп Спортске активности за децу са инвалидитетом – примери добре 

праксе, децембар 2019; 

 Национални научни скуп Евалуација ефеката инклузивног образовања у Републици 

Србији, децембар 2020. 

 

Библиографски подаци 

 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63)  

 

1. Цукић, Ж., Павловић, Ј., Јаковљевић, Н. и Ивановић, К. (2020). Проблеми примене 

инклузивног образовања деце са сметњама у развоју у Републици Србији. У М. 

Анђелковић и И. Сретеновић (Ур.), Евалуација ефеката инклузивног образовања у 
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Републици Србији (стр. 93-99). Београд: Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију (ИЦФ).  

 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (М64)  

 

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

defektologa. U I. Sretenović i S. Potić (Ur.), Zbornik rezimea VI stručno-naučnog skupa sa 

međunarodnim učešćem „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju” 

(str. 90). Beograd: Resursni centar za specijalnu edukaciju.  

 

Мишљење Комисије о испуњености услова за избор у звање 

 

Комисија сматра да пријављени кандидат Јована Павловић испуњава све 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 завршила са просечном оценом већом од 8 (9,17) и 

кандидат је из уже научне области Соматопедија. 
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Предлог Комисије за избор кандидата у звање сарадника у настави 

 

На основу увида у приложену документацију, као и на основу свих наведених 

чињеница, Комисија је закључила да према Закону о високом образовању, члан 83. и 

Статуту Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацју, члан 116., два од четири 

пријављена кандидата испуњавају све услове за избор сарадника у звање сарадника у 

настави за ужу научну област Соматопедија и то: Кристина Ивановић, дипломирани 

дефектолог и Јована Павловић, дипломирани дефектолог.  

Комисија предлаже Изборном већу Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију да се Кристина Ивановић и Јована Павловић изаберу за сараднике у 

звање сарадника у настави за ужу научну област Соматопедија, са половином радног 

времена. 

 

 

У Београду, 

24. 2. 2021. 

 

 

 

КОМИСИЈА 

 

 

 

      __________________________________________ 

др Фадиљ Еминовић, редовни професор 

Универзитета у Београду - Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију  

 

 

      __________________________________________ 

др Ивана Сретеновић, доцент Универзитета у 

Београду - Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију 

 

 

      __________________________________________ 

др Србољуб Ђорђевић, редовни професор 

Универзитета у Нишу - Педагошког факултета у 

Врању  


