УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ
И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Број: 2/
Датум:
ЗАПИСНИК
Са III редовне седнице
Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
Универзитета у Београду одржане
електронски путем ZOOM платформе 25.01.2021. године
Од 27 чланова, седници Савета је присуствовало 19 чланова. Оправдали су своје
одсуство: проф. др Данка Радуловић, проф. др Ненад Путник, Томаш Зековић, др Жељко
Нинчић. Чланови Савета Радослав Вујовић и Рајка Тодоровић-Пушица нису јавили
разлоге неприсуствовања елетронској седници. Проф. др Елизабета Ристановић се због
пословних обавеза прикључила пред крај седнице Савета.
Поред чланова Савета, седници су присуствовали: проф. др Снежана Николић,
декан Факултета, проф.др Гордана Одовић, продекан за наставу, Александра Ђукнић,
секретар Факултета, Славица Јовковић, шеф обрачунско-рачуноводствене службе и
Андрија Антић, студент продекан.
Седница је отпочела у 14.00 часова, путем ZOOM платформе због неповољне
епидемиолошке ситуације.
За седницу је утврђен следећи:
Д н е в н и р е д:
1) Усвајање записника са I редовне седнице Савета одржане 23.11.2020. године
2) Усвајање записника са II редовне седнице Савета одржане 23.11.2020. године;
3) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Факултета за школску 2019/20. годину;
Известилац: проф. др Снежана Николић, декан
4) Разматрање и усвајање Финансијског плана за календарску 2021. годину;
Известилац: Славица Јовковић, шеф финансијско-рачуноводствене службе;
5) Разматрање и усвајање уписних квота за упис студената на свим нивоима студија и
одређивање висине школарине за школску 2021/2022;
Известилац: проф. др Снежана Николић, декан
6) Разматрање и усвајање Извештаја Комисије о појединачним студентским молбама
за ослобађање или умањење школарине у школској 2020/21. години;
Известилац: доц. др Слободан Банковић, председник Комисије
7) Разматрање дописа чланова Савета упућеног Савету;
Известилац: доц. др Снежана Илић
8) Разно;
Доц. Бојана Дрљан примедбовала је јер су пар сати пред почетак седнице Савета
достављена два дописа чланова Савета др Жељка Нинчића и Томаша Зековића који према
њеним речима не одговарају тачкама дневног реда. Председник Савета Драган
Page 1 of 5

Маринковић објаснио је да је његова дужност да сав материјал упућен Савету проследи
члановима Савета. После усвојеног дневног реда приступило се разматрању по тачкама.
Допуна записника: доц. др Бојана Дрљан, је навела да разлози изостанка Томаша Зековића
и др Жељка Нинчића нису оправдани, јер Факултет пружа техничку подршку за
одржавање електронске седнице.
АД/1 Пошто дискусије није било, записник са I редовне седнице одржане 23.11.2020.
године је усвојен већином гласова присутних, уз два уздржана гласа од стране проф. др
Драгана Маринковића и Сенке Тишме, јер нису били присутни на поменутој седници.
АД/2 Пошто дискусије није било, записник са II редовне седнице одржане 23.11.2020.
године је усвојен већином гласова присутних, уз два уздржана гласа од стране проф. др
Драгана Маринковића и Сенке Тишме, јер нису били присутни на поменутој седници.
АД/3 Декан Факултета проф. др Снежана Николић је говорила о Извештају о раду
Факултета за школску 2019/2020 годину. Напоменула да је ове године Извештај о раду
Факултета по свом садржају много обимнији него претходних година, да садржи Преглед
активности рада Савета Факултета током школске 2019-20 године, као и Извештаје о раду
одељења и катедри Факултета у школској 2019-20. години. Да је на Факултету радило 80
наставника и 18 сарадника, да је 7 наставника у школској 2019/2020. години стекло услове
за пензију, а да је једном наставнику, по законски спроведеној процедури продужен радни
однос за још две школске године. Напоменула је да је ангажовано 3 наставника са других
високошколских установа, а да су крајем школске 2019-20 године поднеле захтев за
споразумни прекид радног односа асс. др Ивана Шеховић и асс. Марија Стојановић.
Декан, проф. др Снежана Николић је саопштила да је током школске 2019-20 године било
запослено 30 људи у стручним службама, од којих је четворо стручних сарадника
запослено у центрима Факултета. Што се тиче студија на Факултету у току школске
2019/2020 године, на прву годину основних академских студија је уписано 282 студента,
од којих су 3 са листе афирмативних мера и 2 студента су уписана са других факултета.
На прву годину мастер академских студија је уписано 159 студента, док је 113 студената
уписало поновљену годину на мастер академским студијама. Укупан број уписаних
студената на првој години докторских академских студија је 15, што је нешто мање од
наших квота.
Што се тиче реализације наставних активности, од 16. марта 2020. године, због
проглашења ванредног стања у земљи и наша настава је комплетно прешла на он-лајн
систем. Факултет је организовао 6 редовних испитних рокова и један допунски рок, Поред
тога, за студенте оболеле од Корона вируса, током августа је организован и продужени
рок, а крајем октобра и додатни испитни рок. Организација стручне праксе у школској
2019/2020 години, спроведена је током јуна, јула и августа месеца.
Наставници и сарадници Факултета су учествовали у реализацији 20 пројеката које
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, једном међународном,
као и у другим пројектима. Факултет је у децембру 2019. године реализовао национални
научни скуп на тему „Едукативна и рехабилитациона подршка детету, породици и
институцији“. Факултет је почетком 2020. године покренуо сопствени пројекат, а крајем
године национални скуп и тематски зборник радова.
Факултет је био и суорганизатор Националног скупа са међународним учешћем „Дани
дефектолога 2020“, у фебруару 2020. године. Такође је био суорганизатор конференције
АСТЕК са Друштвом дефектолога Србије и Треће међународне конференције
„Даровитост-потребе 21. века“.
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Планирана организација обуке „Сензорна интеграција“ и „Brain Gym“ , због ванредне
ситуације није могла бити реализована, као ни потпуно припремљена узвратна посета
студената и професора ФАСПЕР-а Московском државном универзитету.
Током школске 2019/2020 године Факултет је, поред часописа Специјална едукација и
рехабилитација, Београдска дефектолошка школа (суиздаваштво) и Социјална мисао
(суизадаваштво), објавио 11 нових публикација у штампаној или електронској форми.
Факултет је финансијски помогао што се тиче трошкова превоза студената на
Међународни конгрес студената који се одржавао почетком марта 2020. године, као и
учешће на ЕУРОИЈАДИ у Берлину крајем 2019. године.
Доц. др Драгана Чворовић се жалила на проблем са интернет везом и да није чула један
део излагања.
Проф. др Драган Маринковић је указао на техничку грешку на трећој страни Извештаја о
раду под тачком три, да је верификовано 8 представника оснивача које именује Влада Р.
Србије у Савет, а не седам како је наведено у Извептају о раду. Председник Савета проф.
др Драган Маринковић је упитао декана Факултета о тренутном статусу Факултета у
акредитационом поступку.
Декан, проф. др Снежана Николић је саопштила да је документација прослеђена
акредитационом телу средином новембра месеца 2020. године.
Једногласно је усвојен Извештај о раду Факултета за школску 2019/2020 годину, од стране
присутних чланова Савета.
АД/4 Славица Јовковић, шеф финансијско-рачуноводствене службе, детаљније је
информисала чланове Савета о предлогу Финансијског плана за 2021. годину. Говорила је
о планираним активностима Факултета за 2021. годину (уколико добијемо финансијску
помоћ од ресорног Министарства). Планира се кречење другог и трећег спрата Факултета,
набавка нових столица и клупа за кабинете логопедије и превенције, набавка квалитетне
рачунарске опреме, уградња лифта, легализација анекса зграде Факултета, реконструкција
Анекса након легализације. Напоменула да ће завршни рачун за претходну 2020. годину,
бити готов крајем фебруара месеца, што је и Законом прописан рок. Нагласила је да има и
техничку грешку у плану за 2021. годину где се награда за 8. март помиње на два места и
да је грешка у тексту да се помиње кречење првог и другог спрата, уместо другог и трећег.
Проф. др Драган Маринковић је упитао да ли је ставка –Суфинансирање Министарства за
реконструкцију Анекса у износу од 13.500.000,00 динара већ поднета Министарству или
тек треба Факултет да затражи финансирање. Декан Факултета је објаснила да је Факултет
поднео прво захтев за легализацију код надлежних органа, па би тек по добијеној
легализацији конкурисали код Министарства за реконструкцију поменутог Анекса. Шеф
рачуноводства је појаснила да је оквирно износ од 350 евра по квадрату потребан за
реконструкцију Анекса.
Сенка Тишма се јавља да је изгубила интернет везу.
Финансијски план за 2021. годину усвојен је једногласно са 18 гласова.
АД/5 Проф. др Снежана Николић је напоменула да су уписне квоте и цене школарина на
свим нивоима студија исте већ шест последњих година. Такође је напоменула, да није
пожељно због пандемије мењати цену школарине.
Пошто дискусије није било, предлог је једногласно усвојен са 18 гласова.
АД/6 Доц. др Слободан Банковић, председник Комисије за рангирање студентских молби
које се односе на ослобађање или смањење школарине у школској 2020/2021. години је
истакао да је до 14. јануара 2021. године обрађено 32 молбе, од тога је једна молба
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студента са хендикепом. 14 молби је са основних академских студија, 8 молби је са мастер
академских студија и 9 са докторских академских студија. Од тог броја 10 молби је
одбијено, а остали су или добили умањење школарине или им је остављена могућност за
допуну документације.
Пошто дискусије није било Извештаји су једногласно усвојени.
АД/7 Доц. др Снежана Илић је саопштила да је Допис чланова Савета који је потписала
већина чланова Савета, етичка и морална ствар. Александра Ђукнић, секретар Факултета
је истакла да по члану 18. Пословника о раду Савета, чланови Савета могу да се изјасне о
Допису и да упуте демант дневном листу Новости.
Проф. др Драган Маринковић је напоменуо да Савет не располаже никаквим чињеницама
и да су наводи у Новостима као и они наведени у допису чланова Савета без коначних
доказа, те да је у том смислу пре заузимања става Савета боље сачекати резултате рада
Одбора за професионалну етику Универзитета који расправља о предмету који му је
упућен. Предлаже да се не иде са закључком који прејудицира решење, већ да се
формулише предлог закључка који би могли да подрже сви чланови Савета без
прегласавања. Даје предлог Закључка: -Савет Фаспера изражава забринутост поводом
изјава у Вечерњим новостима. Савет позива све чланове Савета да се уздрже од
појединачних изјава за медије до коначног заузимања става Одбора за професионалну
етику након чега ће се Савет факултета коначно и изјаснити.
Проф. др Сања Димоски замолила је да јој се појасни повезаност предмета пред етичком
комисијом и Дописа који је упућен против новинског чланка у Новостима. Рекла је да
имамо врло лепо систематизоване аргументе против неистина које су изнете у Новостима
и да не зна у каквој је вези то са тужбом коју су поједини чланови Савета предали Одбору
за професионалну етику при Универзитету у Београду. Овај Допис је деманти на изјаве у
Новостима.
Проф. др Драган Маринковић, наводи да демант каже да нешто није истина, а апсолутну
истину утврђује Одбор за професионалну етику на Универзитету у Београду.
Доц. др Мирјана Ђорђевић је рекла да сматра да Допис нема везе са Одбором за
професионалну етику и да су чињенице које су навођене у Допису проверљиве у Статуту
Факултета, као и у Одлукама.
Доц. др Љубица Исаковић исто наводи да не разуме везу етичке комисије са Универзитета
са намером Дописа којим би демантовали оно што је изнето у Новостима, ставку по
ставку. „Када су могли оно да пишу у Новостима, без икаквог одговора етиче комисије,
ваљда и ми имамо право да демантујемо неистине изнете у Новостима“.
Доц. др Бојана Дрљан је истакла да Дописом можемо одмах да демантујемо оптужбе
изнете у Новостима, а само о једној тачки од свих тих оптужби, може да одлучује етички
одбор. Ми смо се Дописом оградили, од реченице “неки чланови савета”.
Доц. др Бојан Дучић је истако да је Факултету причињена штета са непровереним
информација које су поједини чланови Савета изнели за лист Новости, како је на
Факултету угрожен квалитет наставе и вежби и да Факултет неће добити акредитацију.
Доц. др Слободан Банковић, је истакао да се само делимично слаже са дописом, јер
постоје неке ствари за које он као појединац нема доказе, као на пример: „зашто су неки
људи отишли са Факулта“.
Проф. др Драган Маринковић даје други предлог Закључка поводом Дописа:-Увидом у
Допис чланова Савета и наводима у листу Новости од 23.12.2020. године, Савет
ФАСПЕРА закључује да не располаже материјалним доказима који би довели у сумњу рад
декана факултета и стручних служби факултета. Савет позива све запослене да наставе са
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редовним радом, а допис чланова Савета прослеђује на даље разматрање Наставнонаучном већу факултета.
Доц. др Наташа Буха и доц. др Бојана Дрљан износе став да се не слажу са предлогом
Закључка, који је изнео проф. др Драган Маринковић.
Доц. др Љубица Исаковић сматра да не требамо да имамо став Етичке комисије, за
деманти у Новостима. Председник Савета Драган Маринковић предлаже члановима
Савета да пробају да формулишу предлог Закључка са којим би били задовољни.
Секретар Факултета, Александра Ђукнић, чита предлог Закључка:- Да се усваја садржај
Дописа (који је дат у прилогу) који је упућен Савету Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију, којим се чланови Савета ограђују од свих навода који су наведени у
чланку објављеном у дневном листу „Новости“, дана 23.12.2020. године, чија је ауторка
Љиљана Бегенишић, а тиме и од чланка у целини. На основу разјашњења сваке тврдње
која је у чланку изнета и која је садржана у допису, треба упутити деманти на чланак који
је објављен у дневном листу „Новости“. Наведени закључак упутити Наставно-научном
већу Факултета, како би сви чланови били информисани о ставу већине чланова Савета.
Доц. др Слободан Банковић, пита да ли се гласа за садржај Дописа или за Закључак.
Александра Ђукнић је појаснила, да се чланови Савета изјашњавају о Закључку.
Проф. др Елизабета Ристановић се прикључила седници.
На гласање се ставља формулација коју је прочитала секретар Александра Ђукнић.
Приступа се гласању прозивком чланова Савета. Од 19 присутних чланова, 16 је гласало
за предлог Закључка, а троје је било уздржано.
На питање доц Снежане Илић шта је следећи корак односно да ли ће председник Савета
потписати усвојени Закључак, председник Савета одговара да му је дужност да потпише
сва документа која усвоји Савет факултета без обзира на његов лични став, и да је у
сличним ситуацијама и у прошлости поступао на овај начин.
АД/8 Декан Факултета, проф. др Снежана Николић је замолила да се прочита допис
Одбора за професионалну етику упућен члановима Савета (њих четворо) преко служби
Факултета.
Продекан за наставу, проф. др Гордана Одовић је напоменула да је пре пар година
Факултет подржао пројекат бесплатне припремне наставе и пријемног испита за одређене
категорије студената, за укупно 10 кандидата и напомиње да би било добро да се та пракса
настави и ове године.

Расправа и одлуке по тачкама дневног реда, окончанe су у 16:24 минута.

Записник сачинила

Председник Савета

Марија Живковић

Проф. др Драган Маринковић
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