
 

                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 
 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Факултет политичких наука 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Теорија и методологија социјалног рада 

Број кандидата који се бирају: један 

Број пријављених кандидата: један 

Имена пријављених кандидата: 

1. Анита Бургунд 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Анита (Драган) Бургунд 

- Датум и место рођења: 15.08.1985.година, Београд 

- Установа где је запослен: Факултет политичких наука 

- Звање/радно место: Асистент, Факултет политичких наука, Универзитета у Београду 

- Научна, односно уметничка област Теорија и методологија социјалног рада 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка: Факултет политичких наука, Београд, 2008 

Мастер:   

- Назив установе: Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка: Факултет политичких наука, Београд, 2011 

- Ужа научна, односно уметничка област:Социјални рад  

Магистеријум:  / 

- Назив установе: / 

- Место и година завршетка:/ 

- Ужа научна, односно уметничка област: / 

Докторат: 

- Назив установе: Факултет политичких наука 

- Место и година одбране: Факултет политичких наука, Београд, 2017. 

- Наслов дисертације: Утицај личних и срединцких фактора на младе у процесу 

припреме за напуштање алтернативног старања 

- Ужа научна, односно уметничка област: Теорија и методологија социјалног рада  

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- сарадник у настави  

- асистент 

 

3) Испуњени услови за избор у звање______________Да___________________ 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
oценa / број година 

радног искуства  

 



 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, 

позитивно оцењено од стране високошколске установе 

Оцена 5 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

 

- Социјални рад са 

појединцем – 4.74  

- Социјални рад са 

децом и младима – 

4.60 

- Саветовање и 

социотерапија– 4.50  

 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 
8 година 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 
/ 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

Да  

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 
/ 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

сапштења, 

цитата и 

др 

Навести часописе, скупове, књиге и 

друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или 

три рада из категорије М51 из научне области 

за коју се бира. 

M20 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 51 - 2 

 

 

 

 

- Žegarac,N.,Burgund,A.(2015) 

Caseworkers’ perceptions of the 

strengths of the child family and 

community, Child and Family social 

Work, doi:10.1111/cfs.12252 

- Burgund, А. Zegarac, N. (2015) 

Perspectives of Youth in Care in 

Serbia. Child and Adolescent Social 

Work Journal, doi: 10.1007/s10560-

015-0413-5 SRJ Q2 0,376; H index: 

39 

- Burgund,A. Pantelić,M., 

Milanović,M. (2013) “Single-parent 

families – social status, needs and 

challenges”, HUMAN, Volume 3, 

Issue 1, str:13-23 

ISSN: 2232-9935 

- Пантелић,М., Бургунд,А. (2013) 

“Програми подршке породици и 

деци у Европској унији, социјална 

политика, Годишњак факултета 

политичких наука,бр 9,стр177-192 

- Бургунд, А., Хрнцић, Ј., Настасић, 

П.(2011), Родна перспектива у 



 

 

 

 

 

 

системској   породичној терапији, 

Годишњак факултета политичких 

наука бр 6, 2011, стр.481-493. 

 

8 Саопштен један рад на научном скупу, 

објављен у целини (М31, М33, М61, М63) 

M 33 -1 

 

 

 

 

M 63 -1 

- METSZETEK Vol. 4 (2015) No. 2, 

ISSN 2063-6415 

- Наслеђе, род, грађански статус, 

уредиле Даша Духачек и Драгана 

Поповић, 163-175. Београд: 

Факултет политичких наука 

Универзитета у Београду, Центар 

за студије рода и политике. ИСБН 

978-86-6425-017-7 

 

9 Објављена два рада из категорије М20 или пет 

радова из категорије М51 у периоду од 

последњег избора у звање из научне области за 

коју се бира.  

/ / 

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

  

11 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 

предмет из студијског програма факултета, 

односно универзитета или научна монографија 

(са ISBN бројем) из научне области за коју се 

бира, у периоду од избора у претходно звање 

  

12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 

  

13 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63. 

  

14 Објављена један рад из категорије М20 или 

четири рада из категорије М51 у периоду од 

последњег избора из научне области за коју се 

бира.  (за поновни избор ванр. проф) 

  

15 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33.  (за 

поновни избор ванр. проф) 

 

  

16 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63.  (за 

поновни избор ванр. проф) 

  

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира  

  

18 Објављен један рад из категорије М24 од првог 

избора у звање ванредног професора из научне 

области за коју се бира. Додатно испуњен услов 

из категорије М21, М22 или М23 може, један за 

један, да замени услов из категорије М24 или 

  



 

М51 

19 Објављених пет радова из категорије М51 у 

периоду од последњег избора из научне области 

за коју се бира. Додатно испуњен услов из 

категорије М24 може, један за један, да замени 

услов из категорије М51  

  

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата.   

21 Два рада са међународног научног скупа 

објављена у целини категорије М31 или М33 
  

22 Два рада са научног скупа националног значаја 

објављена у целини категорије М61 или М63 
  

23 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 

предмет из студијског програма факултета, 

односно универзитета или научна монографија 

(са ISBN бројем) из научне области за коју се 

бира, у периоду од избора у претходно звање 

  

24 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

  

 
 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 

 (изабрати 2 од 3 

услова) 

Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-

професионални 

допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника 

радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним 

скуповима националног или међународног нивоа. 

3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским 

мастер или докторским студијама. 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 

пројектима. 

2. Допринос 

академској и широј 

заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 

стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 

2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 

3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа и 

комисије министарстава. 

4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у организацији 

професионалних удружења и институција, програми едукације 

наставника) или у активностима популаризације науке. 

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе 

или уметности у земљи 

и 

иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројекатима и студијама 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи или 

иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 

3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном удружењу 

или организацији националног или међународног нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 



 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

1. Стручно-професионални допринос 

 3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским мастер или 

докторским студијама. 

Кандидаткиња је била члан бројних комисија за израду завршних радова на академским мастер студијама, 

међу којима су: 

Добросављевић, Гордана (2016) Процена најбољег интереса детета у споровима за вршење родитељског 

права попрекиду брачне или ванбрачне заједнице 

Влаховић, Мирјана (2016) Трговина женама-случај Црна Гора 

Лончар, Нина (2016) Вршњачко сајбер насиље међу ученицима основних школа 

 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима. 

Др Анита Бургунд има респектабилно истраживачко искуство како у теоријским, тако и емпиријским 

истраживањима. Научно-истраживачки развој започео је након завршених основних студија и стицања 

звања сарадника, однодно асистента. Учествовала је на бројним националним, међународним, научним и 

стручним пројектима, међу којима се истичу: 

- Јачање система социјалне заштите у Србији - обезбеђење подршке деце миграната/избеглица у 

екстремном ризику, УНИЦЕФ, сарадник на пројекту, 2016. година 

- Унапређење социјалне заштите за осетљиве групе деце и њихове породице, финансираном од 

стране УНИЦЕФ-а и делегације Европске комисије у Србији, који је реализовао Центар за 

истраживање у социјалној политици и социјалном раду, Факултета Политичких наука 

- Унапређење заштите и добробити деце у Европи: унапређенје курикулума, Еразмус + пројекат 

- Водитељ радионица на пројекту “Промовисање резилијентности за младе који напуштају 

алтернативно старање” у Босни, организован од стране Vereniging voor-en Jeugd Kinderzorg, 

- Јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалног рада, ТЕМПУС пројект. 

- Родна равноправност И култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у 

Србији”, финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике Србије 

- Ефекти програма професионалне орјентације и креирање смерница за даљи развој”, финансиран од 

стране ГИЗ; 

- ”Израда правилника за лиценцирање стручних радника у социјалној заштити”, Министарство рада 

и социјалне политике, Република Србија; 

- ”Криминал у Србији: феноменологија, ризици И могућности социјалне интервенције”, финансиран 

од стране Министарства просвете и науке Републике Србије  

 

 

2. Допринос академској и широј заједници 

 

3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа и комисије министарстава. 

Др Анита Бургунд била је члан радних група министарства надлежног за социјална питања у изради: 

- Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите 

- Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити 

 

4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма (перманентно образовање, курсеви у 

организацији професионалних удружења и институција, програми едукације наставника) или у 

активностима популаризације науке. 

Кандидаткиња је 2010. године завршила специјалистичке студије за иновацију знања Увод у 

медијацију на Факултету политичких наука, на Универзитету у Београду чиме је стекла основну лиценцу за 

бављење медијацијом. Од 2010 до 2013  је похађала и успешно завршила едукацију из системске породичне 

психотерапије у Градском центру за социјални рад Београд. Завршила је две године едукације и постала 

системски практичар. Др Бургунд је завршила обуку за телефонског саветника и у периоду од 2009-2012 је 

радила као телефонски саветник-волонтер на дечијој линији. 

Поред наведеног, кандидаткиња је и лиценцирани тренер за стручне раднике у социјалној заштити у 

два акреитована порограма за целоживотно образовање стручних радника; “Тренинг за израду књиге 

живота, рад на животној причи деце без родитељског старања”, као и тренер програма “Интервенције 

ЦСР у заштити од злостављања и занемаривања“. 

 



 

3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама 

културе или уметности у земљи и иностранству 

 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројектима и студијама 

 

Током 2014. и 2015. године била је  регионални консултант за област напуштања заштите у Црној Гори 

од стране Уницефа Црна Гора. 
Кандидаткиња др Бургунд је учествовала као истраживач одељења за Социјалну политику и социјални 

рад, Факултета политичких наука, у ТЕМПУС пројекту Strengthening Higher Education for Social Policy 

making and Social Services delivery,у периоду од 2014. до 2017.године. Као део овог пројекта, Анита Бургунд 

је један од преводиоца књиге у области социјалног рада – Social Work in the Community: Making a Difference, 

чији су аутори Barbra Teater и Mark Baldwin. 

 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или 

научноистраживачким институцијама у земљи или иностранству, или звање гостујућег 

професора или истраживача. 

 

Др Бургунд је провела три месеца у истраживачком одељењу Аустријског Интеграционог 

Фонда(Österreichischerischer Integrations Fonds)где се бавила истраживањем живота мигрантских 

породица из Чеченије, Сомалије, Авганистана и Ирака. 

3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном удружењу или организацији   

националног или међународног нивоа. 

Кандидаткиња је  активни члан невладине организације ФИЦЕ Србија која се бави унапређењем 

заштите деце у ванпородичном окружењу. 

Кандидаткиња је члан регионалног центра за заштиту деце (РРЦ) Југоисточна Европа, као део 

мултидисциплинарне платформе и тима за заштиту деце; 

 

 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 

На основу прегледа конкурсне документације, анализе радова и увида у педагошки рад 

кандидаткиње, Комисија је закључила да др Анита Бургунд испуњава услове предвиђене конкурсом за избор 

у звање доцента за ужу научну област Теорија и методологија социјалног рада. Комисија је сагласна да 

кандидаткиња задовољава све услове дефинисане Законом о Универзитету и Статутом Факултета 

политичких наука. 

 Учешће на истраживачким пројектима, научним скуповима у земљи и иностранству, као и значајан број 

публикованих радова показују да се ради о кандидаткињи која поседује способности за бављење научним 

радом. 

Током свог осмогодишњег рада на Факултету политичких наука, најпре као сарадница у настави, а 

потом и као асистент, кандидаткиња је исказала преданост педагошком раду изводећи вежбе на основним 

студијама од 2009. године и чланством у комисијама за оцену и одбрану дипломских радова. Студенти 

Факултета политичких наука у Београду, такође су високо вредновали рад кандидаткиње, оцењујући је 

високим просечним оценама. 

 

Тридесет објављених рада у домаћим и међународним часописима и зборницима, тематика које 

обрађује у својим ауторским чланцима, као и способност повезивања теоријског и емпиријског научно-

истраживачког рада указују да се кандидаткиња профилисала у научној области за коју се бира. У свом 

досадашњем ангажману, др Бургунд је стекла истраживачко и практично искуство како у невладином тако и 

у јавном сектору. Била је члан и консултанткиња у радним групама министарства надлежног за социјална 

питања, где је активно учествовала у реформи система и показала смисао и за бављење апликативним радом, 

као и имплементацији теорије у пракси. 

 



 

Увидом у достављену документацију, научно-стручне активности и педагошки рад кандидаткиње 

др Анита Бургунд, Комисија је утврдила да: 

 

1. Испуњава општи услов за избор у звање доцента (научни назив доктора наука из научне области за коју 

се кандидат бира стечен на акредитованом факултету и акредитованом студијском програму) 

2. Испуњава обавезне услове: 

Позитивно оцењено приступно предавање просечном оценом 5 (највиша оцена), позитивно оцењен 

Педагошки рад од стране студената током претходног изборног периода 

Има три објављена рада из категорије М 20 и то један из врхунског међународног часописа(SCI листа)и два 

рада из категорије М 51, што је више од прописаних услова. 

Има објављен рад у целости са научног скупа у категорији М 33 и рад у целости са научног скупа у 

категорији М 63, што је више од прописаних услова 

Испуњава изборне услове: 

- чланица је комисија за израду завршних радова на академским мастер студијама 

- сарадница је на домаћим и међународним научним пројектима; 

- чланица је закодавних тела у министарству надлежном за социјална питања 

- чланица је стручних асоцијација; 

- учествује у наставним активностима ван студијских програма; 

- учествује у међународним научним и стручним пројектима; 

- чланица је у органу професионалног удружења; 

- учествовала је у програмима размене наставника и студената. 

 

На основу свега изложеног, Комисија је једногласно закључила да др Анита Бургунд испуњава све захтеване 

услове за избор у звање доцента, те предлаже Изборном већу Факултета политичких наука да изабере др 

Аниту Бургунд у звање доцента, за ужу научну област Теорија и методологија социјалног рада и упути 

предлог Универзитету у Београду на даљу процедуру 

 

 

 

 

У Београду, 20.јул 2017. године 

       Чланови Комисије 

      _________________________________ 

       Проф. др Невенка Жегарац 

редовни професор, Факултет политичких 

наука 

      _________________________________ 

       Проф. др Мирослав Бркић  

редовни професор, Факултет политичких 

наука 

      __________________________________ 

       

Проф. др Петар Настасић  

ванредни професор у пензији, Факултет 

политичких наука 

 

      ___________________________________ 
  


