УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ
И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Број: 2/
Датум:

ЗАПИСНИК
са VI седнице Савета Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију Универзитета у Београду одржанa електронским путем
у периоду од 17.07-20.07.2020. године

Од 27 чланова Савета, гласању је приступило 24 члана, а три члана Савета није
приступила гласању и то: Радослав Вујовић, дипл. правник, Рајка Тодоровић-Пушица,
дипл. педагог и Никола Белобрђанин, студент.
За седницу је утврђен следећи дневни ред:
1) Усвајање записника са IV редовне седнице Савета одржане 25.02.2020. године и
V седнице Савета одржане електронским путем 14-16.07.2020. године;
2) Разматрање и усвајање Предлога Ребаланса финансијског плана Факултета за 2020.
годину;
Образложење: Неопходно је извршити ребаланс финансијског плана Факултета за
2020 годину с обзиром да: 7 професора одлази у пензију и Факултет је дужан да им
исплати отпремнине; један број наставника прелази у виша наставничка звања;
неопходно је уплатити трошкове акредитационог поступка током ове године а не
како је очекивано следеће календарске године; услед епидемије неће бити изведен
програм остручавања који је доносио приходе; иако је попуњена квота за упис
евидентан је мањи број пријављених студената за пријемни испит; обустављају се
радови на уградњи лифта и реконструкцији просторија. Из ових разлога Ребаланс
буџета предвиђа смањење прихода за отприлике 18 милиона динара, и смањење
трошкова за око 8 милиона динара, што ће резултирати дефицитом који ће бити
покривен прошлогодичњим суфицитом. Видети документ у прилогу.
3) Разматрање Предлога Комисије о новопристиглим студентским молбама за
умањење школарине у школској 2019/20. години;
Образложење: Сходно критеријумима усвојеним на почетку школске године и
настојању Факултета да у границама својих могућности помогне студентима
лошијег имовинског стања и студентима са здравственим и сличним проблемима
Комисија је обрадила молбе студената пристигле током летњег семестра и дала
предлог умањења. Видети два извештаја у прилогу.

4) Разматрање и доношење одлуке о продужетку уговора о закупу стана са Душаном
Жужом за период од 01.09.2020. године до 28.02.2021. године;
Образложење: На молбу декана проф Снежане Николић потребно је продужити
уговор о закупу стана у згради Факултета на још шест месеци. Управа Факултета се
нада да ће се у овом периоду стећи услови да се постојећа архива пресели.
Закупљени простор такође се рачуна у квадратуру коју Факултет мора да има
приликом акредитационог процеса.
Наведена образложења произилазе из разговора које сам обавио са деканом проф.
Снежаном Николић, секретаром факултета Александром Ђукнић, шефом правне
службе Маријом Живковић и шефом рачуноводствене службе Славицом Јовковић.
Захваљујем се на раду Комисији за студентске молбе и стручним службама.
АД1)-АД4)
Савет Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, у чијем раду је
учествовало двадесет и четири члана Савета, дало је сагласност на све предложене
тачке дневног реда, уз изузетак Сенке Тишме, која се изјаснила да је уздржана по
питању усвајања Записника са IV и V седннице Савета, јер у том периоду није била
именована за члана Савета, али да је сагласна са осталим тачкама које су
предложене дневним редом VI седнице Савета.
Саставни део овог записника је електронска пошта чланова Савета Факултета.
Седница Савета Факултета завршена је 20.07.2020. године.
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