УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ
И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Број: 2/
Датум:
ЗАПИСНИК
са IV редовне седнице
Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у
Београду одржане 25.02.2020. године
Од 27 чланова, седници Савета је присуствовало 19 чланова.
Седницом је председавао, председник Савета Факултета проф. др Драган
Маринковић.
Седница је почела у 14:00 часова.
Нису били присутни спољни чланови, који нису још увек ни именовани од стране
оснивача Владе Републике Србије.
Поред чланова Савета, седници су присуствовали: проф. др Снежана Николић,
декан Факултета, проф.др Весна Жунић-Павловић, продекан за науку, проф.др Гордана
Одовић, продекан за наставу, Александра Ђукнић, секретар Факултета, Славица Јовковић,
шеф службе рачуноводства, студент продекан Наташа Филиповић и Драган Јовић,
председник Синдиката Факултета.
За седницу је утврђен следећи:
Д н е в н и р е д:
1) Усвајање записника са III редовне седнице Савета одржане 24.12.2019. године и
I електронске седнице Савета одржане 21-23.01.2020. године;
2) Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2019. годину;
Известилац : Славица Јовковић, шеф финансијско-рачуноводствене службе
Факултета
3) Разматрање и усвајање Плана јавних набавки за 2020. годину;
Известилац: Александра Ђукнић, секретар Факултета
4) Разматрање и усвајање извештаја Централне пописне комисије за 2019. годину;
Известилац: проф. др Миле Вуковић, председник Централне пописне комисије
5) Разматрање и доношење одлуке о продужетку уговора о закупу стана са Душаном
Жужом за период од 01.03.2020. године до 31.08.2020. године;
Известилац: проф. др Снежана Николић, декан Факултета
6) Разматрање Предлога Комисије о новопристиглим студентским молбама за
умањење школарине у школској 2019/20. години;
Известилац: доц. др Биљана Милановић-Доброта, председник Комисије

Допуна дневног реда:
7) Разматрање и усвајање Одлуке о изменама и допунама Статута Факултета за
специјалну едукацију и рехабилитацију;
Известилац: проф. др Драган Маринковић, председник Савета Факултета;
8) Усвајање Извештаја о попису библиотечког фонда Факултета у 2019. години;
Известилац: проф. др Весна Радовановић,председник Комисије;
Разматрање по тачкама дневног реда:
АД/1 Једногласно је усвојен записник са III редовне седнице Савета Факултета, од
24.12.2019. године, као и записник са електронске седнице Савета, одржане у периоду од
21-23. јануара 2020. године.
АД/2 Славица Јовковић, шеф рачуноводста, укратко је информисала чланове Савета о
Финансијском извештају за 2019.годину. Истакла је да је 57% сопствених средстава било
издвојено за зараде запослених, 18% је утрошено на материјалне трошкове, 11% на радове
који су финансирани из сопствених средстава Факултета, а да је уштеђено 14% средстава.
Факултет је после дужег времена пословао са суфицитом, који износи око 13,5 милиона
динара.
Председник Савета проф др Драган Маринковић захвалио се деканском колегијуму,
стручним службама и наставницима на добром раду у протеклој години који је резултирао
успешним финансијским пословањем Факултета.
Чланови Савета Факултета једногласно су усвојили Финансијски извештај за 2019. годину.
АД/3 Александра Ђукнић, секретар Факултета, изложила је план Јавних набавки за 2020.
годину, за који је наглaсила да у свему прати усвојени Финансијски плана за 2020. годину.
Од већих набавки планирана су: путовања у земљи и иностранству, набавка електричне
енергије, услуге штампања књига, часописа и публикација, набавка намештаја за деканат,
канцеларије и кабинете, набавка рачунарске опреме и компонената и набавка и уградња
лифта, уколико буду обезбеђена средства од ресорног Министарства. Поред ових већих,
набројала је и мање јавне набавке, на које се закон не примењује.
Пошто дискусије није било, једногласно је усвојен План јавних набавки за 2020. годину,
уз обавезу да се План истакне на интернет страници Факултета, као и на Порталу јавних
набавки.
АД/4 Испред Централне пописне комисије за 2019. годину, присутнима се обратио проф.
др Миле Вуковић, председник Комисије, који је истакао да је Централна пописна комисија
анализирала рад 4 пописне комисије које су у предвиђеном року приступиле попису и
доставиле своје Извештаје. Комисија за попис финасијске имовине констатовала је да
нема разлике између стварног и књиговодственог стања у благајни као и на текућим
рачунима Факултета. Комисија за попис основних средстава, уочила је већи број
неправилности: да на Факултету има одређени број основних средстава који не поседују

инвентарни број, да су руководиоци пројеката задужени за велики број основних
средстава (која су набављена из средстава пројекта) која су расподељена истраживачима,
али без потписивања реверса. Такође постоји и проблем што пензионисано особље
Факултета није вратило добијена основна средства, која су добили на реверс, док су били
у радном односу. Поставља се и питање отписа застареле техничке робе.
Донешен је предлог да се набави опрема и програм, којим би се олакшало праћење
основних средства на Факултету, као и да се обавесте руководиоци пројекта, о
неопходности потписивања реверса од стране истраживача којима је опрема и
распоређена. Предвиђено је да се о томе старају служба рачуноводства, као и економ
Факултета и поднесу неформални извештај у року од три месеца.
Након ове дикусије донета је Одлука којом је једногласно усвојен извештај Централне
пописне комисије за 2019. годину.
АД/5 Једногласно је усвојен предлог о продужетку уговора о закупу стана у згради
Факултета са власником Душаном Жужом, на период од шест месеци, почев од марта
месеца, до краја августа месеца 2020. године.
АД/6 Доц. др Биљана Милановић-Доброта, у име Комисије за рангирање студентских
молби за умањење школарине у школској 2019/20. години, који су своје молбе предали до
24.12.2019. године, поднела је Извештај члановима Савета и говорила о предлогу да се
студентима Факултета који испуњавају јасно прописане критеријуме за бодовање
студентских молби, одобри одговарајуће умањење школарине.
Разматране су четири молбе студената основних академских студија од којих је три
усвојене са одговарајућим умањењем, а молба Томић Душанке је одбијена, јер није
садржала потребне доказе. Овај је предлог Комисије једногласно усвојен.
Комисија је разматрала и молбу Гордане Цалић, студената докторских академских студија
и предложила умањење од 50%, имајући у виду да је студенткиња Цалић, ангажована као
студент-демонстратор на предметима проф. др Мирјане Петровић-Лазић. Овај је предлог
Комисије једногласно усвојен.
АД/7 Председник Савета, проф. др Драган Маринковић, изложио је члановима Савета
Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Факултета, који је усвојен на наставнонаучном већу и који највећим делом представља усаглашавање са Статутом Универзитета
у Београду. Измене Статута се односе на надлежности Савета послодаваца, на поступак за
доделу звања професора емеритуса, као и на додатно продужење радног односа
наставницима, којима је већ продужен радни однос на две године, после навршене 65.
године. Новина у процедури коју уводи Факултет је, да се утврђивање предлога о
продужетку радног односа наставника, којима је ово друго продужење, доноси тајним
гласањем на Наставно-научном већу, на основу образложене иницијативе одељења или
катедре.
Пошто дискусије није било, једногласно је усвојен Предлог Одлуке о изменама и
допунама Статута Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.

АД/8 Председник Комисије за попис библиотечког фонда Факултета у 2019. години,
проф. др Весна Радовановић, изложила је члановима Савета Извештај о попису. На основу
предложених мера за унапређење рада библиотеке које је Комисија дала у свом
Извештају, чланови Савета су предложили да се оформи Комисија за евалуацију
отписаних издања и о отпису невраћених библиотечких јединица, које се налазе код
пензионисаних радника. Предлог је и да се врши раздуживање књига пре уручења решења
о пензионисању или дипломе о завршеним студијама, како би се спречио даљи одлив
библиотечког фонда. Предлог декана проф др. Снежане Николић је да чланови Комисије
за евалуацију отписаних издања буду: проф. др Весна Радовановић, доц. др Биљана
Милановић-Доброта и асс. др Ивана Сретеновић. Ова Комисија ће након три месеца рада
изложити Савету факултета неформалан извештај о динамици рада.
После краће дискусије, усвојен је једногласно Извештај о попису библиотечког фонда
Факултета у 2019. години.
АД/9 Текућих питања није било.
Расправа и одлуке по свим тачкама дневног реда, окончана су у 15:05 минута.

Записник сачинила

Председник Савета

Марија Живковић

Проф. др Драган Маринковић

