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Прилог 5. 

 

Назив института – факултета који подноси захтев: 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА 

 

I Општи подаци о кандидату 

 Има и презиме: др Оливера Павићевић 

 Година рођења: 11.12.1964. године 

ЈМБГ: 1112964715102 

Назив институције у којој је кандидат стално запослен: Институт за 

криминолошка и социолошка истраживања, Београд 

 

Дипломирала: година: 1989. године- Филозофски факултет 

Универзитета у Београду, одсек за социологију 

Магистрирала: година: 1994. године на Факултету политичких наука 

Универзитета у Београду 

Докторирала: година: 2008. године на Факултету политичких наука 

Универзитета у Београду 

Постојеће научно звање: / научна сарадница 

Научно звање које се тражи: научна сарадница и виша научна сарадница 

Област науке у којој се тражи звање: друштвене науке 

Грана науке у којој се тражи звање: Социологија 

Научна дисциплина у којој се тражи звање: Социјална патологија 

Назив научног матичног одбора којем се захтев упућује: Матични одбор за 

друштвене науке 

II Датум избора-реизбора у научно звање: 

 Научни сарадник: 2013. године (реизбор) 

 Виши научни сарадник: / 

 

III Научно-истраживачки резултати (прилог 1 и 2 правилника): 

 

1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације међународног значаја (уз доношење на увид) (М10): 

 број вредност укупно 

    

М11 =    

М12 =    

М13 =    

М14 = 2 5 10 

М15 =    

М16 = 

 
   

М17 =    

М18 =    
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2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја, научна 

критика; уређивање часописа (М20): 

 број вредност укупно 

М21а =    

М21 =    

М22 =    

М23 =    

М24 = 8 4 32 

М25 =    

М26 =    

М27 = 

М28а= 

М28б= 

М29а= 

М29б= 

М29в= 

   

 

3. Зборници са међународних научних скупова (М30): 

 број вредност укупно 

М31 = 2 3.5 7 

М32 =    

М33 = 1 1 1 

М34 = 1 0.5 0.5 

М35 =    

М36 =    

 

4. Монографије националног значаја (М40): 

 број вредност укупно 

М41 =    

М42 = 4 7 28 

М43 =    

М44 = 5 3 13.5 

М45 = 4 1.5 6 

М46 =    

М47 =    

М48 =    

М49 =    

 

 

 

 

 

5. Радови у часописима националног значаја (М50): 

 број вредност укупно 

М51 = 2 3 6 

М52 = 18 1.5 27 

М53 = 1 1 1 

М54 =    
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М55 =    

М56 = 

М57=        

 

3 

 

0.2 

 

0.6 

 

6. Предавања по позиву на скуповима националног значаја (М60): 

 број вредност укупно 

М61 =    

М62 =    

М63 =    

М64 =    

М65 =    

М66 = 

М67= 

М68= 

М69= 

 

 
  

    

    

 

7. Одбрањена докторска дисертација (М70): 

 број вредност укупно 

М70 = 1 6 6 

    

 

8. Техничка решења (М80): 

 број вредност укупно 

М81 =    

    

    

 

9. Патенти(М90): 

 број вредност укупно 

М91 =    

..........    

 

10. Изведена дела, награде, студије, изложбе, жирирања и кустоски рад од 

међународног значаја..... (М100) 

 број вредност укупно 

М101 =    

..........    

 

11. Изведена дела, награде, студије, изложбе од националног значаја (М100) 

 број вредност укупно 

М108=    

..........    

 

12. Документи припремљени у вези са креирањем и анализом јавних политика (М120): 

 

                                                                            М121=       
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                                                                            М122=                                       

                                                                           М123= 

                                                                           М124= 

 

 

 

IV Квалитативна оцена научног доприноса (Прилог 1. правилника): 

 

Показатељи успеха у научном раду: 

(Награде и признања за научни рад додељене од стране релевантних научних 

институција и друштава; уводна предавања на научним конференцијама и друга 

предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних конференција; 

чланства у одборима научних друштава; чланства у уређивачким одборима 

часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката) 

 

Др Оливера Павићевић је рецензенткиња у часописима међународног значаја 

који су верификовани посебном одлуком, а члан је редакције часописа Ревија за 

криминологију и кривично право од 2011 године. Др Оливера Павићевић је 

коуредница међународног  научног тематског скупа на тему Правосуђе и медији kojи је 

одржан 08-09. јуна 2017. године на Палићу. Др Оливера Павићевић је рецензирала 

монографију "Жене и мушкарци у Србији:шта нам говоре бројке" (2012) ауторке 

Марине Благојевић Хјусон.  

 

Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и 

формирању научних кадрова: 

(Допринос развоју науке у земљи; менторство при изради мастер, магистарских и 

докторских радова, руковођење специјалистичим радовима; педагошки рад; 

међународна сарадња; организација научних скупова) 

 

Током рада на Ветеринарском факултету Универзитета у Београду,  

кандидаткиња је држала предавања и организовала вежбе и семинаре, као и 

радионице намењене студентима који су изражавали склоност према друштвеним 

темама. У току 2015. и 2016. године задужена је за рад са дипломцима волонтерима  

катедре за Социологију Филозофског факултета у Београду.  

Одлуком Научног већа Института за криминолошка и социолошка 

истраживања др Оливера Павићевић је одређена за коменторку у изради докторске 

дисертације мр Соње Протић на тему Допринос везаности и ментализације 

разумевању везе између трауме и деликвенције која је одбрањена 26.12.2016. године 

на Филозофском факултету у Београду.  

Др Оливера Павићевић је одлуком Научног већа Института за криминолшка и 

социолошка истраживања одређена за коменторку у изради докторске дисертације мр 
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Иване Степановић на тему Схватање приватности у савременој Србији која је 

пријављена на Филозофском факултету у Београду.  

Др Оливера Павићевић је одлуком Научног већа Института за криминолошка и 

социолошка истраживања више пута била именована у комисије за израду реферата за 

избор у научно-истраживачка звања и то: за научна звања др Виолета Петковић, др 

Зоран Гудовић и истраживачка звања: Др Татјана Теофиловић, Марта Томић. 

Тренутно је укључена у две комисије за избор у звање научног сарадника и научног 

истраживача. 

Организација научног рада: 

(Руковођење пројектима, потпројектима и задацима; технолошки пројекти, 

патенти, иновације и резултати примењени у пракси; руковођење научним и 

стручним друштвима; значајне активности у комисијама и телима Министарства 

за науку и технолошки развој и телима других министарстава везаних за научну 

делатност; руковођење научним институцијама) 

Др Оливера Павићевић је учестовала на пројектима које финансира 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и на другим пројектима. 

 Учешће у реализацији пројеката основних истраживања из области друштвено 

хуманистичких наука укључује пројекте: Превенција криминалитета и социјалних 

девијација (бр. 149016), 2006-2010. год., Института за криминолошка и социолошка 

истраживања (руководилац др Марина Благојевић, научна саветница).  

Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућности социјалне 

интервенције (бр. 47011), 2011-2016., Институт за криминолошка и социолошка 

истраживања (руководилац др Владан Јолџић, научни саветник) у оквиру кога је 

издвојен подпројекат „Социјалне неједнакости и социјална инклузија: улога средстава 

јавне комуникације“ у коме је учествовала др Оливера Павићевић.  

У току 2009. године др Павићевић је била ангажована као стручна сарадница на 

регионалном пројекту “Single parents: between the market and the emotions”, које 

спроведено у Србији, Црној Гори и БиХ. Циљеви истраживања су искључиво научни, а 

његови резултати су искоришћени  као препоруке намењене родним механизмима у 

региону. Истраживањем је руководила др Марина Благојевић Хјусон, а спровела га је 

невладина организација  ZEEKO (женска економско еколошка иницијатива), из 

Београда, која је настала из AZIN-a.  

Др Оливера Павићевић је последњих десет година редовни учесник научних 

скупова који се одржавају на Палићу у организацији Института за криминолошка и 
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социолошка истраживања. Учествовала је као гост по позиву на  научним скуповима у 

Новом Саду, Љубљани, Београду.  

 

 

Квалитет научних резултата: 

(Утицајност; параметри квалитета часописа и позитивна цитираност 

кандидатових радова; ефективни број радова и број радова нормиран на основу 

броја коаутора; степен самосталности и степен учешћа у реализацији радова у 

научним центрима у земљи и иностранству; допринос кандидата реализацији 

коауторских радова; значај радова) 

 

Увидом у објављене радова и остварене резултате кандидаткиње, Комисија је 

установила да је др Оливера Павићевић, до закључивања овог извештаја, објавила 

бројне научне радове, као и четири монографије националног значаја. 

Др Оливера Павићевић је објавила двадест и пет самосталних радова и двадесет 

и седам коауторских радова. Цитираност радова према извору Google scholar износи 

27. У прилогу реферата биће достављен извештај о цитираности кандидаткиње добијен 

из Универзитетске библиотеке у Београду.  

Укупан број бодова кандидаткиње др Оливере Павићевић је 133.6 са адекватном 

структуром у односу квалитета и квантитета различитих бодовних вредности.  

 

V Оцена Комисије о научном доприносу кандидата са образложењем 

 

На основу анализе поднете документације и резултата остварене научно 

истраживачке активности кандидаткиње др Оливере Павићевић, доктора политичких 

наука, могуће је извести неколико закључака.  

Др Оливера Павићевић се бави научноистраживачким радом и има објављене 

рецензиране научне радове. Увидом у објављене радове и резултате кандидаткиње 

Комисија је констатовала да је др Оливера Павићевић до сада објавила већи број 

оригиналних научних радова од којих су поједини публиковани у међународним 

часописима. Кандидаткиња активно учествује у размени научних информација и има 

саопштења на међународним и националним конференцијама. Учествује у 

организацији научних скупова и даје допринос раду научних часописа као рецензент 

научних радова. На основу наведеног, јасно је присутна спремност за континуирано 

стручно и професионално усавршавање и доказана склоност ка научноистраживачком 

раду. 

Научни рад др Оливере Павићевић је емпиријског и теоријског карактера. Др 

Павићевић је у свом досадашњем раду испољила изузетан таленат и инвенцију у 

анализи и приступу решавању научних проблема. Њен свеукупан рад представља 

оригинални допринос широј научној области социологије културе, социјалне 

патологије и културне криминологије уз изражено научно интересовање за веома 

актуелне теме и могућност интеграције са конвергентним научним дисциплинама. 

Укупан научни резултат се може описати као занимљив, високо квалитетан и 

свеобухватан. 
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У научно-методолошком приступу др Оливера Павићевић показује висок степен 

компетентности и научне објективности. При свему томе, користи научни стил 

интерпретације који је приступачан, информативан и читљив широј интелектуалној 

јавности. 

Ова Комисија закључује да кандидаткиња др Оливера Павићевић има укупно 

133.6 уз одговарајућу структуру минималних квантитативних захтева за стицање 

научног звања научне сараднице у области друштвених наука.  

У односу на први обавезни захтев, кандидаткиња др Оливера Павићевић има 

укупно 130.5 бодова од 10 неопходних 

(М10=10;+М20=32;+М31=7;+М33=1;+М42=28;+М44=13.5;+М45=6;+М51=6;+

М52=27=130.5).  

У односу на други обавезни захтев, кандидаткиња др Оливера Павићевић има 

укупно 67 бодова од 7 неопходних (M24=32;+M31=7;+M42=28=67). 

На основу свега реченог, Комисија сматра да је кандидаткиња др Оливера 

Павићевић у потпуности испунила предвиђене услове за избор у звање научног 

сарадника. Комисија предлаже Наставно научном већу факултета политичких наука 

избор др Оливера Павићевић у научно звање научне сараднице. 

 

Ова Комисија закључује да кандидаткиња др Оливера Павићевић има укупно 

133.6 уз одговарајућу структуру минималних квантитативних захтева за стицање 

научног звања виши научни сарадник у области друштвених наука.  

       У односу на први обавезни захтев, кандидаткиња др Оливера Павићевић има 

укупно 130.5 од 40 неопходних (M10=10;+M20=32;+M31=7;+M33=1;+M42=28;+ 

M44=13.5;+M45=6;+M51=6;+M52=27;+M53=1; =131.5). 

У односу на други обавезни захтев, кандидаткиња др Оливера Павићевић има 

укупно 67 бодова од 30 неопходних (M24=32;+M31=7;+M42=28=67). 

На основу свега реченог, Комисија сматра да је кандидаткиња др Оливера 

Павићевић у потпуности испунила предвиђене услове за избор у звање виши научни 

сарадник. Комисија предлаже Наставно научном већу Факултета политичких наука 

Универзитета у Београду избор др Оливера Павићевић у научно звање више 

научне сараднице. 

 

 

МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ  
ЗА СТИЦАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА 

 
За друштвене и хуманистичке науке 
 
Диференцијални 
услов – од првог 
избора у претходно 
звање до избора у 
звање 

Потребно је да кандидат има најмање ХХ поена, који треба да 
припадају следећим категоријама: 

 
Неопходно 

XX= 
Остварено 

Научни 
сарадник 

Укупно   

Обавезни (1) М10=10;+М20=32;+М31=7;+М33=1;
+М42=28;+М44=13.5;+М45=6;+М5

1=6;+М52=27=130.5 

10 130.5 

Обавезни (2) M24=32;+M31=7;+M42=28=67 7 67 
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Диференцијални 
услов – од првог 
избора у претходно 
звање до избора у 
звање 

Потребно је да кандидат има најмање ХХ поена, који треба да 
припадају следећим категоријама: 

 
Неопходно 

XX= 
Остварено 

Виши научни 
сарадник 

Укупно   

Обавезни (1) M10=10;+M20=32;+M31=7;+M33=1;
+M42=28;+ 

M44=13.5;+M45=6;+M51=6;+M52=2
7;+M53=1; =131.5 

40 131.5 

Обавезни (2) M24=32;+M31=7;+M42=28=67 30 67 
 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

 Др Сања Ћопић,  

виша научна сарадница на Институту за  

криминолошка и социолошка истраживања 
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