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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

НАСТАВНО – НАУЧНОМ ВЕЋУ 

 

На основу члана 65. става 4. Закона о високом образовању („Службени гласник РС” бр. 

88/17, 22/18.-др.закон и 73/18.), члана 70. став 1. и члана 80. Закона о научноистраживачкој 

делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка, 18/10. и 112/05.), члана 7. 

и 14. Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, бр. 24/16, 21/17 и 

38/17.) и члана 48. Статута Универзитета у Београду – Факултета политичких наука, а на 

предлог Одељења за социјалну политику и социјални рад од 17.01.2019., Наставно – 

научно веће Факултета на 3. седници одржаној 17.01.2019. донело је одлуку о  формирању 

Комисије за припрему реферата за избор Сање Полић у истраживачко звање истраживач – 

приправник. Комисија у саставу: проф. др Ана Чекеревац (Универзитет у Београду – 

Факултет политичких наука), проф. др Невенка Жегарац (Универзитет у Београду – 

Факултет политичких наука) и проф. др Јасна Хрнчић (Универзитет у Београду – Факултет 

политичких наука), подносе Наставно – научном већу следећи:  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗБОРУ У ИСТРАЖИВАЧКО ЗВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧ – 

ПРИПРАВНИК 

 

I Основни биографски подаци о кандидаткињи 

 

Сања Полић је рођена 16.09.1991. године у Лозници. Након завршене Гимназије у 

Лозници, 2010. године уписала је Факултет политичких наука Универзитета у Београду. 

Звање дипломиране социјалне раднице стекла је 2014.  године, завршивши основне 

академске студије социјалне политике и социјалног рада са просечном оценом 9,28. 

Мастер академске студије уписала је 2014. године на истом Факултету, на смеру: 

Социјални рад.  Звање мастер социјалног рада стекла је 2016. године (просечна оцена 

9,44). Академске 2018/2019. године је уписала докторске академске студије 

политикологије – Социјална политика и социјални рад на Универзитету у Београду – 

Факултет политичких наука. Тренутно је у статусу  студенткиње прве године студија која 

се финансира из буџета Републике Србије. Сања Полић је 2016. године уписала и 

међународно акредитовану четворогодишњу едукацију из системске породичне терапије у 

оквиру Асоцијације системских терапеута Републике Србије, коју и даље редовно похађа.  

Наставно – научно веће Универзитета у Београду – Факултет политичких наука, на 

предлог Одељења социјалне политике и социјалног рада је изабрало Сању Полић у звање 

сарадник – демонстратор 2015/2016. године у Социјално – психолошкој и социјално – 

медицинској области, што је подразумевало помоћ предметним наставницима  у 
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реализацији наставе. Академске 2018/2019. године је као студент докторских студија 

поново изабрана у звање сарадник – демонстратор у области Подручја примене социјалног 

рада, од када активно учествује у реализацији вежби као и у свим сарадничким 

активностима у наведеној области.  

Кандидаткиња Сања Полић има вишегодишње радно искуство у струци, како у 

владином тако и у невладином сектору, које обувхата рад са жртвама трговине људима,  

младима у осамостаљењу и одраслим и старијим лицима. Стекла је 2015. године Лиценцу 

за обављање основних стручних послова у социјалној заштити, Комора социјалне заштите 

Републике Србије. Енглески језик користи на напредном, а руски језик на основном нивоу. 

 

II Преглед и оцена стручног и научног рада 

 

Сања Полић је 2016. године је имала једно излагање на националном скупу: 

 Полић, Сања (2016) Утицај супервизије на професионални развој водитеља случаја у 

центрима за социјални рад. Рад излаган на националном скупу  „Сусрети дипломираних 

социјалних радника“, тема скупа ,,Нова истраживања у социјалном раду“,   10. јун 2016., 

Београд, Србија, организатор  Универзитет у Београду - Факултет политичких наука  

Сања Полић је 2014. године добила Повељу студент генерације 2010/2011. године 

основних академских студија социјалне политике и социјалног рада на Факултету 

политичких наука Универзитета у Београду. Током основних и мастер академских студија 

кандидаткиња је током четири консекутивне године била добитница стипендије за 

студенте високошколских установа у Републици Србији коју додељује Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Такође, кандидаткиња је 

добитница Градске награде за најбоље студенте и ученике Града Лознице током четири 

консекутивне године.  

Сања Полић је у периоду од 2015. до 2017. године била ангажована као истраживачица 

у оквиру три пројекта које је спровео УНИЦЕФ у сарадњи са Центром за истраживања у 

социјалној политици и социјалном раду Универзитета у Београду - Факултета политичких 

наука: „Евалуација коришћења пилот услуга породични сарадник и подељена 

брига/повремено хранитељство за децу са сметњама у развоју”, Праћење исхода услуга у 

заједници за угрожене породице и децу у сукобу са законом” и „Ромске заједнице и систем 

социјалне заштите деце”. Кандидаткиња је учествовала у прикупљању и обради података 

(организовање и вођење фокус група и интервјуа, анкетирање, извештавање) и у сарадњи  

са владиним и невладиним организацијама. Такође је била ангажована као истраживачица 

на пројекту ,,Јачање система социјалне заштите у Србији – обезбеђење подршке деце 

миграната/избеглица у екстремном ризику”, који је спровело Удружење стручних радника 

социјалне заштите Србије. Учествовала је у више националних и међународних скупова, 

едукативних семинара, обука и конференција у земљи и иностранству.   

Најважнија интересовања кандидаткиње Полић јесу у области примене социјалног 

рада, посебно са жртвама трговине људима и са младима који напуштају заштиту,  у 

области системског приступа у социјалном раду, и у области унапређења едукације и  

праксе социјалних радника у Србији.    
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Кандидаткиња се налази на прелиминарној листи које је у јануару 2019. објавило 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја за прикључење талентованих младих 

истраживача – студената докторских академских студија актуелним истраживачким 

пројектима. Добила је сагласност руководитељке пројекта бр 179076 проф др Весне  

Кнежевић Предић за прикључење пројекту.  

 

III Закључно мишљење и предлог Комисије 

 

На основу анализе пријаве кандидаткиње и приложене документације, Комисија је 

једногласно закључила да Сања Полић испуњава све услове предвиђене чланом 65. става 

4. Закона о високом образовању („Службени гласник РС” бр. 88/17), чланом 70. став 1. и 

чланом 80. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 

50/06-исправка, 18/10. и 112/05.), члановима 7. и 14. Правилника о поступку и начину 

вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 

(„Службени гласник РС“, бр. 24/16, 21/17 и 38/17.) и чланом 48. Статута Универзитета у 

Београду – Факултета политичких наука. 

Комисија стога са задовољством предлаже Наставно – научном већу Факултета 

политичких наука, Универзитета у Београду, да усвоји Извештај и донесе одлуку о избору 

кандидаткиње Сање Полић, Мастера социјалног рада, у истраживачко звање: истраживач 

–  приправник.  

 

У Београду,  18. фебруара 2019. године                                                   

 

 

 

проф. др Ана Чекеревац, редовна професорка 

 

 

проф. др Невенка Жегарац, редовна професорка 

 

 

проф. др Јасна Хрнчић, ванредна професорка 

 

 


