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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ- ФАКУЛТЕТА 
ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 

Изборно веће Универзитета у Београду, Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, на другој редовној седници Изборног већа, одржаној 16.11.2021. године, на 
основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ 88/2017, 73/2018, 
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 – др закон), 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, као и на основу предлога Одељења за Логопедију, донело је 
Одлуку о образовању Комисије за припрему извештаја за избор сарадника у звање асистента 
за ужу научну област Поремећаји комуникације у логопедији у следећем саставу: 

1. др Надица Јовановић Симић, редовни професор Универзитета у Београду, Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију, председник комисије; 

2. др Ивана Арсенић, доцент Универзитета у Београду - Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, члан; 

3. др Весела Миланков, доцент Универзитета у Новом Саду - Медицинског факултета, 
члан; 

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 

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ  

На расписан конкурс, објављен у среду 1.12.2021. године у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање - „Послови“, број 962, за избор сарадника у звање 
асистента за ужу научну област Поремећаји комуникације у логопедији, пријавио се један 
кандидат – Зорица Р. Даничић, мастер логопед и студент прве године докторских 
академских студија. 
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БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

А) ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

Зорица Р. Даничић рођена је 24.7.1995. године, у Вуковару, Република Хрватска. 
Основну школу је завршила у Новим Бановцима, док је средњу медицинску школу (смер 
медицинска сестра-техничар) завршила у Земуну.  
 
Б) СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 
 

Зорица Даничић је школске 2014/15. године уписала основне академске студије на 
Универзитету у Београду - Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
студијски програм Логопедија. Дипломирала је у јуну 2018. године, као први студент у 
својој генерацији, са просечном оценом 9,55 и стекла звање дипломирани логопед. По 
завршетку основних студија, уписала је мастер академске студије, на истом факултету, на 
смеру Логопедија. Кандидаткиња је положила све испите предвиђене програмом мастер 
академских студија са просечном оценом 10,00, а завршни мастер рад на тему 
„Компетентност учитеља, наставника и дефектолога за употребу асистивне 
технологије код ученика са сметњама у развоју“ је одбранила у септембру 2021. године, 
са оценом 10, чиме је стекла звање мастер логопед. Докторске академске студије на 
Универзитету у Београду – Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
студијском програму Логопедија, уписала је школске 2021/22. године. 

У току основних академских студија, волонтирала је у Центру за породични смештај 
и усвојење у Београду, као и у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине (стационар за 
одојчад и децу). Стручно оспособљавање приправника – волонтера је обавила у 
специјалистичкој ординацији из психијатрије „Др Селаковић“ у Београду. Зорица Даничић 
је била стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и Фонда за 
младе таленте. Добитник је Награде за студенте, младе таленте у области образовања и 
културе Општине Стара Пазова, Дипломе Студент генерације Фонда „Проф. Миодраг В. 
Матић“ Друштва Дефектолога Србије, као и Повеље Универзитета у Београду за изузетан 
успех током студирања.  

На предлог Одељења за Логопедију и одлуке Изборног већа Универзитета у 
Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, изабрана је за сарадника 
у настави за ужу научну област Поремећаји комуникације у логопедији у школској 
2019/20. години. У исто звање, за изборни период од годину дана, поново је изабрана 
1.10.2020. године. У том периоду је била ангажована у извођењу практичног дела наставе 
на основним академским студијама на предметима Основи логопедије, Општа логопедија, 
Аугментативна и алтернативна комуникација и Асистивна технологија у комуникацији. 

Кандидаткиња је учествовала на више националних и међународних научно-
стручних скупова. 
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В) НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД  

          Зорица Даничић је до сада објавила десет научних радова и то: два рада у 
категорији М33, један рад у категорији М34, један рад у категорији М52, три рада у 
категорији М63 и три рада у категорији М64.  
 
 
Саопштење са међународног скупа штампано у целини – М33 
1. Арсенић, И., Јовановић Симић, Н., Дрљан, Б., Јечменица, Н., и Даничић, З. (2021). 

Субјективни доживљај комуникационих тешкоћа одраслих особа са флацидном 
дизартријом. У Х. Мемишевић и С. Хаџић (Ур.), Зборник радова IV Међународне 
конференције „Мултидисциплинарни приступи у едукацији и рехабилитацији“ (стр. 29-
40). Сарајево: Удружење дефектолога, едукатора-рехабилитатора у Кантону Сарајева 
„СТОЛ“.  ISSN 2637-3270 

2. Јовановић Симић, Н., Арсенић, И., и Даничић, З. (2021). Компетентност учитеља, 
наставника и дефектолога за употребу асистивне технологије у едукацији ученика са 
сметњама у развоју. У Б. Јаблан (Ур.), Зборник радова 11. Међународног научног скупа 
„Специјална едукација и рехабилитација данас“ (стр. 201-206). Београд: Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију. ISBN 978-86-6203-150-1 

 
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу - М34 
1. Дрљан, Б., Јечменица, Н., Арсенић, И., и Даничић, З. (2021). Визуелне, аудитивне и 

језичке способности деце раног школског узраста. У Х. Мемишевић и С. Хаџић (Ур.), 
Зборник cажетака IV Међународне конференције „Мултидисциплинарни приступи у 
едукацији и рехабилитацији“ (стр. 40-41). Сарајево: Удружење дефектолога, едукатора-
рехабилитатора у Кантону Сарајева „СТОЛ“. ISBN 978-9926-403-38-6  

 
Рад у часопису националног значаја – М52 

1. Јовановић Симић, Н., Арсенић, И., и Даничић, З. (2020). Примена метода 
аугментативне и алтернативне комуникације код особа са locked-in синдромом. 
Београдска дефектолошка школа, 26(2), 53-73.  ISSN 0354-8759 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини - М63 

1. Арсенић, И., Јовановић Симић, Н., Даничић, З., Дрљан, Б., и Јечменица, Н. (2020). 
Употреба аугментативне и алтернативне комуникације у инклузивном образовању. У 
М. Анђелковић, и И. Сретеновић (Ур.), Евалуација ефеката инклузивног образовања у 
Републици Србији (стр. 29-38). Универзитет у Београду – Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију.  ISBN  978-86-6203-145-7 
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2. Дрљан, Б., Јечменица, Н., Арсенић И., и Даничић, З. (2020). Невербалне сметње у 
учењу – дијагностичке дилеме. У М. Анђелковић, и И. Сретеновић (Ур.), Евалуација 
ефеката инклузивног образовања у Републици Србији (стр. 189-197). Универзитет у 
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију.  ISBN  978-86-6203-
145-7 

3. Јовановић Симић, Н., Арсенић, И., Петровић Лазић, М., Даничић, З., и Илић Савић, И. 
(2021). Употреба асистивне технологије у електронском учењу за ученике са 
поремећајима комуникације. У Н. Буха и М. Ковачевић (Ур.), Специјална едукација и 
рехабилитација у условима пандемије COVID 19 (стр. 25-35). Универзитет у Београду – 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. ISBN 978-86-6203-155-6 

  
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу - М64 

 
1. Арсенић И., Јовановић Симић, Н., Петровић – Лазић, М., и Даничић, З. (2021). 

Вредности параметара фундаменталне фреквенције гласа код одраслих особа са 
флацидном дизартријом. Зборник резимеа – Стручно-научна конференција са 
међународним учешћем, Дани дефектолога Србије, Златибор 18-21. фебруар 2021., стр. 
37.  ISBN 978-86-84765-57-6 

 
2. Јечменица, Н., Дрљан, Б., Арсенић, И., и Даничић, З. (2021). Рани показатељи 

невербалних сметњи у учењу. Зборник резимеа – Стручно-научна конференција са 
међународним учешћем, Дани дефектолога Србије, Златибор 18-21. фебруар 2021., стр. 
81. ISBN 978-86-84765-57-6 

 
3. Jовановић Симић, Н., Арсенић, И., Даничић, З., и Јечменица, Н. (2021). Примена 

асистивне технологије у комуникацији особа се тешким моторичким дефицитима. 
Зборник резимеа – Стручно-научна конференција са међународним учешћем, Дани 
дефектолога Србије, Златибор 18-21. фебруар 2021., стр. 106. ISBN 978-86-84765-57-6 

 
 
ПРИСТУПНИ ЧАС ИЗ ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ СЕ БИРА 
 
 Зорица Даничић је одржала приступни час, из области Поремећаји комуникације 
у логопедији, 29. децембра 2021. године, на тему: „Модели процене за избор и примену 
асистивне технологије код особа са поремећајима комуникације". Приступни час је, од 
стране Комисије у саставу: проф. др Надица Јовановић Симић, проф. др Мирјана 
Петровић Лазић и доц. др Ивана Арсенић, оцењен највишом просечном оценом (5). 
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МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 

На основу увида у биографију и анализе научног и стручног рада Зорице Р. Даничић, 
Комисија сматра да кандидат испуњава све услове прописане Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 
6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др закон), 
Статутом Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 
и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију за избор 
сарадника у звање асистента за ужу научну област Поремећаји комуникације у 
логопедији. Кандидат Зорица Р. Даничић је: 

- Студент докторских академских студија на Универзитету у Београду – Факултету 
за специјалну едукацију и рехабилитацију;  

- Завршила основне академске студије са просечном оценом 9,55 и била студент 
генерације у школској 2017/18.години; 

- Завршила мастер академске студије са прoсечном оценом 10,00; 
- Одбранила мастер рад из уже научне области Поремећаји комуникације у 

логопедији;  
- Показала смисао за наставни рад, приликом реализације практичног дела наставе; 
- Одржала приступни час на тему из области Поремећаји комуникације у логопедији 

и од стране Комисије је оцења највишом просечном оценом (5);  
- Објавила десет научних радова на којима је коаутор, и то: два рада у категорији 

М33, један рад у категорији М34, један рад у категорији М52, три рада у категорији 
М63 и три рада у категорији М64; 

- Показала опредељеност за научно истраживачки рад и интересовање за области 
патологије говора, језика и комуникације, као и аугментативне и алтернативне 
комуникације и асистивне технологије у комуникацији;  
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ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ  
 

На основу увида у приложену конкурсну документацију, а у складу са Законом о 
високом образовању и Статутом Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
Комисија је закључила да Зорица Р. Даничић, једини пријављени кандидат на Конкурс за 
избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Поремећаји комуникације у 
логопедији, испуњава све предвиђене услове за избор.  

На основу изложеног, Комисија једногласно предлаже Изборном већу Универзитета 
у Београду - Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију да изабере Зорицу Р. 
Даничић за сарадника у звање асистента за ужу научну област Поремећаји комуникације у 
логопедији.  

 
У Београду, 30.12.2021. године 

 
Комисија: 

 
                                __________________________________________________ 

1. др Надица Јовановић Симић, редовни професор 
Универзитета у Београду - Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, председник Комисије 

                                 
                                      _________________________________________________ 

2. др Ивана Арсенић, доцент Универзитета у Београду -                      
                                     Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, члан 

  
                                 _________________________________________________ 

3. Др Весела Миланков, доцент Универзитета у Новом        
Саду - Медицинског факултета, члан 


