
                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Факултет политичких наука 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Социјална политика 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 2 

Имена пријављених кандидата: 

 

 1. др Марина Пантелић (испуњава услове конкурса) 

 2. др Милан Делибашић (не испуњава услове конкурса): Увидом у приспелу пријаву и достављену 

документацију кандидата др Милана Делибашића, Комисија је установила да је пријава кандидата 

непотпуна и неадекватна. 

 Кандидат др Милан Делибашић је уз пријаву на конкурс приложио само своју биографију и оверен 

препис дипломе о стицању звања доктора наука, изоставивши осталу конкурсом захтевану 

документацију (оверен препис диплома и додатака диплома/уверења о положеним испитима свих 

нивоа студија; очитана/копија личне карте кандидата; списак научних и стручних радова; 

објављене радове; својеручно потписана изјава о изворности).  

 Такође, кандидат др Милан Делибашић не испуњава неопходне услове предвиђене Законом о 

високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. Закон и 73/18), Статутом Универзитета у 

Београду и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање доцента и Правилником о 

минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 

Универзитета у Београду“ бр. 192 од 01. 07. 2016. године, бр. 195 од 22. 09. 2016. год, бр. 197 од 20. 

03. 2017. год, бр. 199. од 16. 10. 2017. год. и бр. 203. од 21. 05. 2018. године), а који се односе на: 

 звање доктора наука из научне области за коју се бира – кандидат др Милан Делибашић је 

стекао назив доктора наука одбранивши докторску дисертацију која припада ужој научној 

области Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука, што није ужа 

научна област (Социјална политика) за коју се кандидат бира; 

 искуство у педагошком раду –  кандидат др Милан Делибашић није доставио доказ о 

педагошком раду са студентима; 

 објављене научне радове неопходне за избор у звање доцента у групацији друштвено-

хуманистичких наука – кандидат др Милан Делибашић није доставио списак и доказе о 

објављеним научним и стручним радовима. 

Констатујући да поднета пријава кандидата др Милана Делибашића није у складу са напред 

наведеним актима, односно да не испуњава основне услове конкурса, Комисија је ову пријаву 

одбацила као непотпуну и неадекватну, те само пријаву кандидаткиње др Марине Пантелић узела у 

даље разматрање. Стога и сажетак садржи само податке за кадидаткињу Марину Пантелић, која 

испуњава услове конкурса. 

   

 

 

  



II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Марина (Жарко) Пантелић 

- Датум и место рођења: 15.07.1985. 

- Установа где је запослен: Факултет политичких наука 

- Звање/радно место: Асистент 

- Научна, односно уметничка област: Социјална политика 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Факултет политичких наука Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2009. године 

Мастер:   

- Назив установе: Факултет политичких наука Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2011. године 

- Ужа научна, односно уметничка област: Социјална политика 

Докторат: 

- Назив установе: Факултет политичких наука Универзитета у Београду 

- Место и година одбране: Београд, 2019. године 

- Наслов дисертације: Једнородитељске породице и нови социјални ризици: импликације на 

социјалну политику и праксу у Републици Србији 

- Ужа научна, односно уметничка област: Социјална политика 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Демонстратор: 2009-2011. године 

- Стручни сарадник за подршку научноистраживачком раду: 2011-2014. године 

- Асистент од 2014. године 

 

3) Испуњени услови за избор у звање доцента 

 

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 

5.00 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

4.55 - 5.00 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

10 година (демонстратор, стручни 

сарадник за подршку 

научноистраживачком раду, асистент) 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / учешћа у 

комисији и др. 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

Више од 30 чланстава у комисијама за 

одбрану завршних радова мастер 

академских студија и преко 10 

чланстава у комисијама за одбрану 

дипломских радова 



 

 

 

  

(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. 

Један рад из 

категорије 

М24 и један 

рад из 

категорије 

М51 

Михајловић Бабић, С., Пантелић, 

М. (2019). Социјалне реформе у 

посткомунистичким државама – три 

деценије транзиције социјалног 

модела у Републици Србији. Српска 

политичка мисао, 2/2019, 325-342. 

ISSN: 0354-5989. 

 

Пантелић, М., Бургунд, А. (2013). 

Програми подршке породици и деци 

у Европској унији. Годишњак 

Факултета политичких наука, 9: 

177-192. ISSN: 1820-6700. 

 

8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен 

у целини (М31, М33, М61, М63) 

Два рада из 

категорије 

М33 и два 

рада из 

категорије 

М63 

Stöckel, D., Pantelić, M. (2019). 

Approaches to social integration of 

people with intellectual and mental 

disabilities in religious Muslim and 

non-Muslim countries. In: 

Tajmazinani, A.A., Estaji, M. (eds.), 

Social Policy in the Islamic World (pp. 

113-125). Tehran: Allameh Tabataba’i 

University. 

http://spiw.atu.ac.ir/page_1234.html 

 

Пантелић, М., Михајловић Бабић, 

С., Лакићевић, М. (2018). 

Редефинисање савремене социјалне 

политике – заокрет ка концепту 

социјалног улагања. Социјалне 

студије, 1(1): 57-73. ISSN: 2637-

2061 

 

Пантелић, М. (2015). Демографске 

промене и породична политика. У: 

В. Кнежевић-Предић (ур), 

Политички идентитет Србије у 

регионалном и глобалном контексту 

(стр. 363-375). Београд: Факултет 

политичких наука. ISBN: 978-86-

84031-86-2. 

 

Перишић, Н., Пантелић, М., 

Видојевић, Ј. (2015). Заступљеност 

проблематике социјалне 

искључености у наставним 

програмима на факултетима 

http://spiw.atu.ac.ir/page_1234.html


Универзитета у Београду. У: Н. 

Жегарац, Ј. Тодоровић (ур), 

Образовање у области социјалног 

рада и социјалне политике за XXI 

век (стр. 87-120). Ниш: Универзитет 

у Нишу. ISBN: 978-86-7181-085-2. 

 

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

 

 Кандидаткиња је до сада била 

ангажована као истраживач и тренер 

на неколико значајних националних 

и међународних научних и стручних 

пројеката: 

 

- пројекат Министарства науке и 

технолошког развоја Републике 

Србије Политички идентитет 

Србије у регионалном и глобалном 

контексту (од 2011. до данас, број 

пројекта: 179076) 

 

- пројекат Унапређење социјалне 

заштите за осетљиве групе деце и 

њихове породице, финансиран од 

стране УНИЦЕФ-а и делегације 

Европске комисије у Србији (од 

2011. до 2013. године) 

 

- пројекат Strengthening Higher 

Education for Social Policy making 

and Social Services delivery, 

финансиран од стране Европске 

уније у оквиру програма ТЕМПУС, 

у ком је остварена сарадња између 

Универзитета у Београду, Нишу, 

Новом Саду, Универзитета Зиланд 

(Данска), Универзитета у Катанији 

(Италија) и Института за образовање 

Универзитета у Лондону (од 2013. 

до 2017. године) 

 

- тренер акредитованог програма 

Републичког завода за социјалну 

заштиту Примена скале за процену 

функционалне ефикасности 

корисника и одређивање потребног 

степена подршке (од 2013. године 

до данас) 

 

 

 



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. 

 

Кандидаткиња др Марина Пантелић је од 2012. године члан редакције 

часописа Социјална политика и социјални рад који издаје Друштво 

социјалних радника Србије. 

 

Кандидаткиња др Марина Пантелић је 2018. године била члан 

организационог одбора 39. а 2019. године члан научног одбора 40. Сусрета 

социјалних радника (национални научно-стручни скуп). 

 

Кандидаткиња др Марина Пантелић је у звању асистента била члан 

комисије за јавну одбрану преко десет дипломских и више од тридесет 

завршних радова на мастер академским студијама. 

 

Кандидаткиња је до сада била ангажована као истраживач на неколико 

значајних националних и међународних научних и стручних пројеката: 

- пројекат Министарства науке и технолошког развоја Републике 

Србије Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном 

контексту (2011 - до данас, број пројекта: 179076) 

- пројекат Унапређење социјалне заштите за осетљиве групе деце и 

њихове породице, финансиран од стране УНИЦЕФ-а и делегације 

Европске комисије у Србији (2011 - 2013. године) 

- пројекат Strengthening Higher Education for Social Policy making and 

Social Services delivery, финансиран од стране Европске уније у 

оквиру програма ТЕМПУС, у ком је остварена сарадња између 

Универзитета у Београду, Нишу, Новом Саду, Универзитета 

Зиланд (Данска), Универзитета у Катанији (Италија) и Института 

за образовање Универзитета у Лондону (од 2013. до 2017. године) 

 

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. 

 

Кандидаткиња др Марина Пантелић је у периоду од априла 2013. године до 

јануара 2014. године била чланица Комисије за реакредитацију студијских 

програма основних, мастер и докторских академских студија на Факултету 

политичких наука. Такође, фебруара 2019. године именована је за члана 

Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету 

политичких наука. 

 

Кандидаткиња др Марина Пантелић је 2014. године била именована за 

члана Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона 

о социјалној заштити, Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања (децембар 2014 - март 2015. године) 

 

Кандидаткиња др Марина Пантелић је од 2013. године тренер 

акредитованог програма Републичког завода за социјалну заштиту 

Примена скале за процену функционалне ефикасности корисника и 

одређивање потребног степена подршке, који је до сада похађао велики 

број стручних радника из система социјалне заштите. 

 

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. 

 

Кандидаткиња др Марина Пантелић је у периоду од 2013. до 2017. године 

била ангажована на пројекту Strengthening Higher Education for Social 

Policy making and Social Services delivery, финансираном од стране 

Европске уније у оквиру програма ТЕМПУС, у ком је остварена сарадња 

између Универзитета у Београду, Нишу, Новом Саду, Универзитета Зиланд 

(Данска), Универзитета у Катанији (Италија) и Института за образовање 

Универзитета у Лондону. 

 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

 

  



III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 

На основу опсежне анализе садржаја документације пријављеног кандидата за избор доцента за ужу научну 

област Социјална политика, Комисија је једногласно закључила да кандидаткиња Марина Пантелић 

испуњава све услове превиђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. Закон и 

73/18), Статутом Универзитета у Београду Факултета политичких наука и Правилником о минималним 

условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 

192. од 01. 07. 2016. г., 195. од 22. 09. 2016. г., бр. 197. од 20. 03. 2017.г., бр. 199. од 16. 10. 2017.г. и бр. 203. 

од 21. 05. 2018. године) за избор у звање доцента. 

 

Научноистраживачки рад кандидаткиње Комисија је оценила као континуиран, веома квалитетан и 

релевантан за ужу научну област за коју се доцент бира. 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. Четрнаест објављених радова у 

значајним научним и стручним часописима и зборницима радова међународног и националног значаја, 

тематика коју обрађује у својим текстовима, као и способност повезивања теоријског и емпиријског научно-

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

Истраживачко и практично искуство кандидаткиња је стекла ангажовањем на програмима бројних 

међународних и националних хуманитарних организација. Изузетан успех остварила је и током студија, о 

чему сведоче и просечне оцене са свих нивоа студија: основне студије завршила је са просечном оценом 

9,18, мастер студије је завршио са просечном оценом 9,87, док просечна оцена на докторским студијама 

износи 9,33.  

 

Потврда посвећеног, континуираног и успешног научноистраживачког рада кандидаткиње огледа се и у 

испуњености изборних услова (стручно-професионални допринос, допринос академској и широј заједници). 

Чланство у редакцији научног часописа, организационом и научном одбору националних научно-стручних 

скупова и комисијама за јавну одбрану значајног броја завршних радова студената на основним и мастер 

академским студијама, као и њено ангажовање од стране владиних тела и професионалних удружења 

потврда су активног доприноса који је кандидаткиња остварила и у широј научној и друштвеној заједници. 

 

Наставни рад кандидаткиња је демонстрирала током свог десетогодишњег рада са студентима смера за 

Социјалну политику и социјални рад на Факултету политичких наука, најпре у својству сарадника – 

демонстратора за ужу научну област Социјална политика, а од 2014. године и у својству асистента за 

поменуту научну област. Наставнопедагошки рад кандидаткиње одликује посвећеност, висок ниво 

компетентности и одговорности, као и успешна комуникација са студентима, о чему сведочи и високо 

оцењен педагошки рад кандидаткиење од стране студената. Томе доприноси њено академско и теоријско 

знање стечено на свим нивоима студија, али и практично искуство остварено ангажманом у цивилном и 

јавном сектору. Захваљујући свему томе кандидаткиња је стекла драгоцено вишегодишње искуство у 

наставном раду на Факултету, које сведочи о њеном квалитету, али и о мотивисаности за наставни рад.  

 

Имајући у виду све што је у претходном делу извештаја наведено, односно чињенице да је кандидаткиња 

испунила све неопходне услове прописане Законом о високом образовању и актима Универзитета у 

Београду за избор у звање доцента, Комисија једногласно предлаже Изборном већу Факултета политичких 

наука да донесе одлуку да се др Марина Пантелић изабере у звање доцента на одређено време од пет година 

за ужу научну област Социјална политика и одлуку проследи Универзитету у Београду на даље одлучивање. 

 

 

 

  



У Београду, 1. фебруар 2020. године 

 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

____________________________  

проф. др Мира Лакићевић  

редовна професорица Универзитета у Београду – Факултета политичких наука  

 

 

____________________________  

проф. др Наталија Перишић  

ванредна професорица Универзитета у Београду – Факултета политичких наука  

 

 

____________________________  

проф. др Биљана Радивојевић  

редовна професорица Универзитета у Београду – Економског факултета 

 

 


