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Изборном већу 

Универзитета у Београду – Факултета политичких наука 

 

Изборно веће Факултета политичких наука Универзитета у Београду је на седници 

одржаној дана 16. новембра 2020. године, сходно Закону о високом образовању 

("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19. и 6/20 - др. закон), 

Статутом Универзитета у Београду и 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, 195. од 22.09.2016, бр. 197. од 

20.03.2017, бр. 199. од 16.10.2017. и бр. 203. од 21.05.2018), формирало Комисију за 

писање Извештаја о пријављеним кандидатима за избор доцента за ужу научну област 

Социјална политика у саставу: проф. др Мира Лакићевић, редовна професорица 

Универзитета у Београду – Факултета политичких наука, проф. др Михаил Арандаренко, 

редовни професор Универзитета у Београду – Економског факултета и проф. др Наталија 

Перишић, ванредна професорица Универзитета у Београду – Факултета политичких наука. 

Након анализираних чињеница из поднете конкурсне документације и усаглашених 

ставова Комисија подноси Изборном већу Универзитета у Београду Факултета 

политичких наука следећи: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

1. О конкурсу 

 

             Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписао је конкурс за 

избор једног доцента, са пуним радним временом, за ужу научну област Социјална 

политика. Оглас је објављен у публикацији о запошљавању Националне службе за 

запошљавање „Послови“, број 911 од 09.12.2020. године. Конкурсом су прописани 

следећи услови за пријављивање кандидата: 

– кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука из 

уже научне области из које се бирају  
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– да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник 

РС”, 88/17 и 27/18 - др. закон и 73/18, 67/19. и 6/20. - др. закон), 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. године, бр. 197 од 20. 03. 2017. године, бр. 199. од 16. 10. 2017. године и бр. 

203. од 21. 05. 2018. године). Пријава на конкурс мора бити благовремена, поднета у року 

од 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за 

запошљавање ”Послови” и потпуна да би била узета у разматрање. Потпуну конкурсну 

документацију кандидата уз пријаву на конкурс чине следећа документа:  

 

- биографија;  

- оверен препис диплома и додатака диплома/уверења о положеним испитима свих 

нивоа студија;  

- очитана/копија личне карте кандидата;  

- списак научних и стручних радова;  

- објављени радови;  

- својеручно потписана изјава о изворности која је доступна у електронском облику 

на интернет линку www.fpn.bg.ac.rs/5010  

- други докази у складу са напред наведеним актима. 

 

2. О поднетим пријавама на конкурс и пријављеним кандидатима 

 

Рок за подношење пријава кандидата истекао је након 15 дана од дана објављивања 

огласа у публикацији Националне службе за запошљавање ”Послови”. На конкурс се 

благовремено пријавила једна кандидаткиња: др Сузана Михајловић Бабић. Комисија је 

18. јануара 2020. године преузела конкурсну документацију и извршила њену анализу. 

Утврђено је да је пријава поднета у складу са условима утврђеним Законом о високом 

образовању и Статутом Универзитета у Београду – Факултета политичких наука, односно, 

у складу са условима конкурса.  

http://www.fpn.bg.ac.rs/5010


3 

 

Комисија је установила да је кандидаткиња Сузана Михајловић Бабић уз поднету 

пријаву на конкурс доставила потребне доказе о испуњености услова конкурса: 

биографију, очитану личну карту, оверене преписе диплома и додатака диплома/уверења о 

положеним испитима свих нивоа студија (основне, мастер, докторске студије), потврду о 

звању доктора наука, списак објављених радова, објављене радове, потписану изјаву о 

изворности и остале потврде о изборним условима. 

 

3. О кандидаткињи пријављеној на конкурс 

 

3.1. Биографски подаци 

 

Сузана Михајловић Бабић рођена је 31. 08. 1989. године у Јагодини. На Факултету 

политичких наука, смер: Социјална политика и социјални рад, дипломирала је 2012. 

године, са просечном оценом 9,33. Из дисциплина социјалне политике на основним 

студијама показала је следећи успех: Социјална политика 9 (девет), Социјална политика 

Европске уније 10 (десет), Упоредна социјална политика 8 (осам), Социјални развој 10 

(десет), Системи социјалне сигурности 10 (десет), Доктрине социјалне политике 10 

(десет), Међународна социјална политика 10 (десет). На мастер академским студијама 

Социјалне политике, које је уписала октобра 2012. године на Факултету политичких 

наука, кандидаткиња је мастерирала 2014. године одбранивши тезу под називом 

„Отворени метод координације у социјалној политици Европске уније“. Током основних и 

мастер студија, бирана је у сарадничка звања. Након успешно завршених мастер студија 

са просечном оценом 9,75, кандидаткиња је школске 2014/15. године уписала докторске 

студије политикологије – социјалне политике и социјалног рада, које је завршила са 

просечном оценом 10 и одбраном доктората „Ефекти програма подршке корисницима 

минималног прихода у Граду Београду – импликације на креирање социјалне политике“ 

30. септембра 2020. године. 

У звање асистенткиње на Одељењу за социјалну политику и социјални рад на 

Факултету политичких наука изабрана је фебруара 2015. године, од када је ангажована на 

извођењу вежби на предметима Социјална политика Србије, Доктрине социјалне политике 

и Савремени социјални проблеми, Системи социјалне сигурности и Социјална политика 
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Европске уније. У школској 2015/16, била је ангажована и на реализацији предмета 

Академске вештине, док је у школској 2019/20 и 2020/21 години ангажована на предмету 

Упоредна социјална политика. Кандидаткиња је у звање асистенткиње поново изабрана 

фебруара 2018. године одлуком Изборног већа Универзитета у Београду – Факултета 

политичких наука број: 11-517/1 од 2. марта 2018. године. Обављала је функцију секретара 

Одељења за социјалну политику и социјални рад од марта 2015. године до марта 2017. 

године. Служи се енглеским језиком. 

Објавила је преко 20 научних радова и приказа књига у научним часописима и 

зборницима, те учествовала на пројектима, домаћим и међународним конференцијама. 

 

3.2. Наставне и педагошке активности 

 

Као што је наведено, Сузана Михајловић Бабић ангажована је од летњег семестра 

2015. године као асистенткиња на предметима из уже научне области социјалне политике. 

Од избора у звање асистенткиње, кандидаткиња је била задужена за извођење часова 

вежби и колоквијума, одржавање консултација, као и за припрему презентација и 

усмеравање рада студената током испуњавања предиспитних обавеза на следећим 

предметима: Социјална политика Србије, Социјална политика Европске уније, Доктрине 

социјалне политике, Системи социјалне сигурности, Савремени социјални проблеми, 

Академске вештине (академска 2016/17), Упоредна социјална политика (академске 

2019/20 и 2020/21). На основу доступних индивидуалних статистичких извештаја о 

вредновању педагошког рада наставника и сарадника Универзитета у Београду на 

предметима на којима је ангажована од избора у звање асистента, резултати студентске 

евалуације указују на позитивну оцену њеног рада (Табела 1). 
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Табела 1. Оцена педагошког рада на основним академским студијама 

Предмет /школска 

година 
2015/16 2016/17 2017/18 2018/2019 2019/2020 

Просечна 

оцена 

Социјална политика 

Европске уније 
4,71 4,62 4,88 4,76 4,79 4,75 

Социјална политика 

Србије 
4,75 4,58 4,63 4,77 4,72 4,69 

Доктрине социјалне 

политике 
4, 67 4,79 4,89 4,82 4,78 4,79 

Системи социјалне 

сигурности 
/ / 4,78 4,92 4,91 4,87 

Савремени социјални 

проблеми 
/ / 4,87 5,00 4,75 4,87 

 Просечна оцена за све предмете: 4,79 

 

Кандидаткиња Сузана Михајловић Бабић је у звању асистента била члан Комисије 

за јавну одбрану тридесет и пет завршних радова на мастер академским студијама. Поред 

тога је чланица Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета рада на Универзитету у 

Београду – Факултету политичких наука за школску 2018/19, 2019/20 и 2020/21 годину и 

чланица групе за техничку подршку Комисији за редовну акредитацију Факултета 

политичких наука, од 26. децембра 2019. године. 

 

3.3.  Научно-истраживачки рад 

 

3.3.1  Пројектне активности 

 

Пре асистентског ангажовања Сузана Михајловић Бабић учествовала је на три 

пројекта и то:  

- Март 2012 - мај 2012, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, 

УНИЦЕФ и Европска унија, истраживање „Праћење узрока, процеса доношења 

одлука и исхода за децу у систему социјалне заштите“ у оквиру пројекта „Развој 

услуга у заједници за децу са сметњама у развоју и њихове породице”; 
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- Октобар 2012 - мај 2013, Немачка организација за техничку сарадњу (ГИЗ),  

Министарство просвете и науке Републике Србије, Министарство омладине и 

спорта Републике Србије, „Професионална оријентацију на прелазу у средњу 

школу“;  

- током 2014,  Пројекат Темпус IV програм Европске уније, „Унапређење 

факултетског образовања у областима креирања социјалне политике и пружања 

социјалних услуга“. 

По запослењу на ФПН-у, кандидаткиња је ангажована на два пројекта, од чега је на 

једном ангажована и тренутно: 

- Октобар 2015 – септембар 2016, УНИЦЕФ и Факултет политичких наука, 

„Праћење исхода услуга у заједници за угрожене породице и децу у сукобу са 

законом“; 

- Јун 2018 – тренутно, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 

Факултет политичких наука, „Политички идентитет Србије у регионалном и 

глобалном контексту“ (евиденциони број пројекта: 179076). 

 

3.3.2 Учешће на конференцијама 

 

Кандидаткиња је учестовала на великом броју међународних и националних 

научних и стручних конференција.  

 

3.3.2.1 Међународне конференције 

 

1. Михајловић Бабић Сузана, "Trends of welfare redistribution in the European welfare 

states", conference "Social Justice: New Perspectives, New Horizons", Institute for 

Philosophy and Social Theory in cooperation with Friedrich Ebert Stiftung, 4-6 May 

2016, Belgrade, Republic of Serbia. 

2. Михајловић Бабић Сузана, „Изазови у приступу социјалним бенефицијама у 

Европи: феномен non-take-up-а”, конференција „Савремени изазови и перспективе 
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друштвених и хуманистичких студија”, Универзитет у Тузли – Филозофски 

факултет, 07.04.2017, Тузла, Босна и Херцеговина. 

3. Михајловић Бабић Сузана, “The economic thought influence on the social policy 

development in the 19
th

 century in Serbia”, conference “Workshop on Economic History, 

Growth and Development in Central and Eastern Europe”, European Historical Economic 

Society, University of Bucharest and Bucharest University of Economic Studies, 19-20 

May 2017, Bucharest, Romania. 

4. Михајловић Бабић Сузана, „Social Rights in Europe after the Economic Crisis – 

Neoliberalization of Social Welfare Programmes?”, конференција „Democratic 

Resistance to Authoritarian Trends in Europe Today – Legacies, Framing and Action”, 

Удружење за политичке науке Србије, 23-24. септембар 2017. године, Београд, 

Република Србија. 

5. Михајловић Бабић Сузана, Милена Деспотовић и Марина Ђаковић, 

„Администрирање накнада и социјалних услуга у Републици Србији након 

економске кризе – изазови за професију социјалног рада“, конференција 

„Друштвене и хуманистичке науке на раскршћу“, Универзитет у Тузли – 

Филозофски факултет, 27-28.04.2018. године, Тузла, Босна и Херцеговина. 

6. Михајловић Бабић Сузана и Марина Пантелић, „Social reforms in post-communist 

states – three decades of transition of the social model in Serbia“, конференција 

„Constitutionalism and Constitutional Design in Democratic Recession”, Удружење за 

политичке науке Србије, 22-23. септембар 2018. године, Београд, Република 

Србија. 

7. Пантелић Марина и Сузана Михајловић Бабић, „Редефинисање савремене 

социјалне политике – заокрет ка концепту социјалног улагања“, конференција 

„Шездесет година образовања социјалних радника у Босни и Херцеговини“, 

Универзитет у Сарајеву – Факултет политичких наука, 11. октобар 2018. године, 

Сарајево, Босна и Херцеговина. 

8. Перишић Наталија и Сузана Михајловић Бабић, „Теорија и пракса социјалне 

политике – трендови и изазови“, конференција „Јачање капацитета основних 

академских студија социјалне политике и социјалног рада“, Департман за 
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социјалну политику и социјални рад, Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, 

20. септембар 2019. године, Ниш, Република Србија. 

9. Михајловић Бабић Сузана и Наташа Милошевић, „Social Exclusion of Third 

Countries from the European Labour Markets – Reviving the Concept of Limited 

Citizenship?“, конференција „Conflicts. Stability. Democracy?“, Удружење за 

политичке науке Србије, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, 

28.-29.09.2019. године, Београд, Република Србија. 

10. Милошевић Наташа и Сузана Михајловић Бабић, „Implications of the Pandemic to 

the Concept of European Solidarity: Mechanisms of Solidarity for Confronting Social 

and Economic Consequences of the Pandemic in the Euorpean Union“, конференција 

„Political Consequences of the Pandemic “, Удружење за политичке науке Србије, 

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, 26.-27.09.2020. године, 

Београд, Република Србија. 

 

3.3.2.2 Националне конференције 

 

1. Михајловић Бабић Сузана и Милена Деспотовић, „Приступ особа са 

инвалидитетом високом образовању на Универзитету у Београду“, конференција 

„Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју”, 

Ресурсни центар за специјалну едукацију, 24-25.10.2015. године, Београд, 

Република Србија. 

2. Јелић Милица и Сузана Михајловић Бабић, „Улога цивилног сектора у развоју 

услуга за особе са инвалидитетом у Републици Србији”, конференција 

„Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју”, 

Ресурсни центар за специјалну едукацију, 19-21. мај 2017. године, Ваљево, 

Република Србија. 

3. Перишић Наталија и Сузана Михајловић Бабић, „Ефекти реформи у области рада у 

Србији“, конференција „Савремени изазови социјалне заштите – осетљиве групе, 

програми и исходи“ (40. Сусрети социјалних радника), Одељење за социјалну 

политику и социјални рад Универитета у Београду – Факултета политичких наука, 

7. јун 2019. године, Београд, Република Србија. 
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4. Перишић Наталија и Сузана Михајловић Бабић, „Европски парламент у доба 

вишеструких криза – импликације на креирање социјалне политике Европске 

уније“, конференција „Избори за Европски парламент у измењеном политичком 

простору“, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, 1. јул 2019. 

године, Београд, Република Србија. 

 

3.3.3 Учешће у организацији научних скупова 

 

Кандидаткиња је учествовала у организацији два научна скупа. Била је ангажована 

у својству чланице организационог одбора научно-стручног скупа „Супервизија у 

социјалном раду“, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, који је одржан 

1. јуна 2018. године, а у својству чланице научног одбора научно-стручног скупа 

„Савремени изазови социјалне заштите – осетљиве групе, програми и исходи“,  поводом 

40. Сусретa социјалних радника, који је одржан 7. јуна 2019. године на Универзитетu у 

Београду – Факултетu политичких наука. 

 

3.3.4 Прикази књига и конференција 

 

Кандидаткиња је објавила четири приказа књига и конференција: 

 

1. Михајловић Сузана, приказ књиге „Географије глобализације“, Годишњак 

Факултета политичких наука, Београд: Факултет политичких наука, 2013, 236-239. 

2. Михајловић Сузана, приказ књиге „Социјална политика: теорија и пракса“, 

Годишњак Факултета политичких наука, Београд: Факултет политичких наука, 

2014, стр. 154-156. 

3. Михајловић Бабић Сузана и Ивана Антонијевић, приказ конференције 

„Унапређење факултетског образовања у областима креирања социјалне политике 

и пружањасоцијалних услуга“, Годишњак Факултета политичких наука, број 17, 

година X, Београд: Факултет политичких наука, 2017, стр. 189-191. 
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4. Михајловић Сузана, приказ књиге „Род у фокусу: идентитети, кодови, стереотипи и 

политика“, Годишњак Факултета политичких наука, број 22, година XIII, Београд: 

Факултет политичких наука, 2019, стр. 115-117. 

 

3.3.5 Мобилност 

 

Кандидаткиња је учествовала у CEEPUS програму размене, у оквиру мреже 

„Централно европска мрежа у области социјалне политике и социјалног рада“ (Central 

European Social Policy and Social Work Network – CESPASWON), у својству студента 

докторских студија од 25.11.2019. до 15.12.2019. године у Северној Македонији, на 

Универзитету св. Ћирила и Методија у Скопљу – Филозофском факултету. 

 

3.4. Списак објављених радова 

 

Кандидаткиња Сузана Михајловић Бабић доставила је 21 објављени рад у 

оригиналу и у фотокопијама: 

 

1. Михајловић, С. (2014), Развој хранитељства у Србији – трансформација законодавства 

и унапређење праксе, Социјална мисао, 82: 81-93. М52 

2. Михајловић Бабић, С. (2014), Реформе пензијских система у Европској унији – 

примена Отвореног метода координације, Социјална политика, 3: 29-49. М53 

3. Михајловић Бабић, С. (2015), Комунитарна политика запослености Европске уније – 

примена Отвореног метода координације, Годишњак Факултета политичких наука, 

13(IX): 239-256. М51 

4. Михајловић Бабић, С. (2015), Подршка минималном дохотку у Србији: адекватност 

новчане социјалне помоћи, Годишњак Факултета политичких наука, 14(X): 167-183. 

М51 

5. Михајловић Бабић, С., Деспотовић, М. (2016), Приступ особа са инвалидитетом 

високом образовању на Универзитету у Београду, Социјална мисао, 91(XXIII): 89-106. 

М52 
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6. Михајловић Бабић, С. (2016), Изградња европског социјалног модела – координација 

националних социјалних политика у Европској унији, Синтезис, 1(VII): 91-112. 

некласификовано 

7. Михајловић Бабић, С. (2016). Социјална агенда Европске уније – примена Отвореног 

метода координације у политици социјалне укључености, Социјална политика, 1: 99-

120. М53 

8. Михајловић Бабић, С. (2017), Трендови редистрибуције благостања у европским 

државама благостања, Српска политичка мисао, 1(55): 141-156. М24 

9. Михајловић Бабић, С. (2017), Антипотчињавајућа пракса у остваривању права на 

новчану социјалну помоћ – препреке и могућности, Годишњак Факултета 

политичких наука, 17(X): 151-170. М51 

10. Ђаковић, М., Деспотовић, М., Михајловић Бабић, С. (2017), Изазови у обезбеђивању 

услуге приватног домског смештаја за старе у Србији, Геронтологија, 1(45): 73-87. 

М53 

11. Михајловић Бабић, С. (2018), Изазови у приступу социјалним бенефицијама у Европи 

– феномен Non-take-up-а, Друштвене и хуманистичке студије, 1(4): 39-56. М33 

12. Михајловић Бабић, С. (2018), Политике активације у функцији неолиберализације 

социјалних права у Европи након економске кризе, Српска политичка мисао, (1)59: 

59-73. М24 

13. Јелић, М., Михајловић Бабић, С. (2018), Инклузивна улога цивилног сектора у 

пружању услуга особама са инвалидитетом у Републици Србији, Мегатренд 

ревија,15(2): 233-254. М52 

14. Танасијевић Ј., Михајловић Бабић, С. (2018). Новчане накнаде за сиромашне породице 

са децом у Европи и Републици Србији – карактеристике и исходи програма дечијих 

додатака. Годишњак Факултета политичких наука, 19(XII): 89-105. М51 

15. Пантелић, М., Михајловић Бабић, С., Лакићевић, М. (2018). Редефинисање савремене 

социјалне политике – заокрет ка концепту социјалног улагања. Социјалне студије, 

1(1): 57-73. M33 

16. Михајловић Бабић, С., Деспотовић М., Ђаковић, М. (2019). Изазови за професију 

социјалног рада након економске кризе у Републици Србији. Друштвене и 

хуманистичке студије, 7: 349-366. М33 
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17. Михајловић Бабић, С., Деспотовић М., Ђаковић, М. (2019). Процена изазова за 

професију социјалног рада од стране социјалних радника у Републици Србији. 

Социјална политика, 1/2019, 54(1): 29-50. М52 

18. Михајловић Бабић С., Пантелић М. (2019). Социјалне реформе у посткомунистичким 

државама – три деценије транзиције социјалног модела у Републици Србији. Српска 

политичка мисао, 64(2): 325-343. М24 

19. Перишић, Н., Михајловић Бабић, С. (2019). Ефекти реформи у области рада у Србији. 

Социјална политика, 2/2019, 54(2): 27-53. М63 

20. Михајловић Бабић, С., Милошевић, Н. (2019). Социјално искључивање држављана 

трећих земаља са европских тржишта рада. Социјална политика, 3/2019, 54(3): 83-101. 

М52 

21. Михајловић Бабић, С. (2020). Ефекти програма подршке корисницима минималног 

прихода у Граду Београду – импликације на креирање социјалне политике, докторска 

дисертација. Београд: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука. М70 

 

3.5. Сажет приказ објављених радова 

 

Најважнији кандидаткињин допринос, са становишта радова, представља 

докторска дисертација „Ефекти програма подршке корисницима минималног прихода у 

Граду Београду – импликације на креирање социјалне политике“ која се састоји од 319 

страна, садржи 41 табелу, 4 слике, 10 графикона, 10 прилога и 382 библиографске 

јединице, резиме на српском и енглеском језику. Штампана је на А4 формату, фонт је 

Times New Roman 12, проред основног текста 1 ред, а маргине 20 мм.  Предмет 

истраживања су програми подршке минималном приходу у контексту смањењa 

сиромаштва и социјалног искључивања у Републици Србији. Истраживачка питања од 

којих је кандидаткиња кренула у свом раду су: 

- Каква је садржина и како се имплементира програм подршке минималном 

приходу у Републици Србији?   

- Које накнаде и социјалне услуге из програма подршке минималном приходу у 

Републици Србији користе корисници новчане социјалне помоћи?  
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- Који фактори доприносе искоришћености и неискоришћености накнада и 

социјалних услуга из програма подршке минималном приходу у Републици 

Србији?   

- Који фактори на нивоу дизајна програма подршке минималном приходу 

доприносе неискоришћености накнада и социјалних услуга?  

- Који фактори на нивоу администрирања накнада и социјалних услуга 

доприносе неискоришћености накнада и социјалних услуга?  

-  Који фактори на нивоу корисника новчане социјалне помоћи доприносе 

неискоришћености накнада и социјалних услуга? 

Дисертација је подељена у осам делова. У уводном делу дисертације кандидаткиња 

излаже развој институционализације благостања у европским државама у обезбеђивању 

ризика од сиромаштва и социјалног искључивања. Дискутује о променљивој улози 

програма социјалне заштите, нарочито након последње економске кризе, постављајући у 

фокус будућег истраживања у раду питања о садржини, начину имплементације и 

препрекама које доприносе смањеној ефективости програма са становишта дизајнираног 

система подршке, администрације накнада и услуга и корисника програма.  

Прво поглавље посвећено је научном формулисању истраживачког проблема, 

затим одређењу предмета истраживања и постављању методолошког оквира 

дескриптивних и експлоративних сегмената истраживања. У овом поглављу дефинисан је 

појам и карактеристике „програма подршке минималном приходу“, као и што су прецизно 

дефинисани програми обухваћени истраживањем у националном контексту. Осим тога, 

прво поглавље садржи систематично приказана досадашња истраживања, одређење 

циљева истраживања и истраживачка питања.  

У другом поглављу насловљеном „Концептуализација социјалних неједнакости: 

сиромаштво и социјално искључивање“ представљени су ови концепти у историјској 

перспективи у европским државама, њихове карактеристике, индикатори и међусобни 

однос. Кандидаткиња је, засновано на утицајној Епспинг-Андерсеновој типологији 

режима благостања, размотрила специфичности развоја концепата у различитим 

режимима благостања, као и доприносе сваког од ових режима у формулисању политика 

борбе против сиромаштва и социјалног искључивања у различитим националним 
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оквирима. Преиспитан је утицај традиције солидаризма у Француској, либерализма у 

Уједињеном Краљевству и социјалдемократије у Шведској на обликовање појма и 

садржине социјалног укључивања, као и програма социјалне политике у овој области 

током 20. века.  

Треће поглавље докторске дисертације „Борба против сиромаштва и социјалног 

искључивања у Европској унији“ представља наставак теоријског дела рада о 

уоквиравању концепата сиромаштва и социјалног искључивања, постављајући утицај 

Европске уније у фокус анализе. Кандидаткиња најпре разматра развој социјалне 

димензије европских интеграција и позиционира борбу против сиромаштва и социјалног 

искључивања у односу на широк спектар међувладине координације социјалне политике 

на европском простору. Проширивање социјалне агенде Европске уније крајем 20. века 

објашњава путем два алтернативна приступа, са једне стране, утицаја националних држава 

чланица и организација цивилног друштва, насупрот утицају институција Европске уније. 

Уважавајући оба приступа, детаљно образлаже легислативни, стратешки и 

институционални оквир борбе против сиромаштва и социјалног искључивања под 

окриљем Европске уније. Поглавље садржи и критичку анализу остварености стратешких 

циљева и ефективности координације у области смањења сиромаштва и социјалног 

искључивања у Европској унији.  

У четвртом поглављу „Програми социјалне заштите у борби против сиромаштва и 

социјалног искључивања у Европи“ детаљно се разматра развој и специфичности 

програма подршке минималном приходу у европским државама. Засновано на ставу да је 

на настанак ових програма пресудно утицао идејни контекст у коме су се развијали, 

кандидаткиња најпре разматра њихов историјски развој у пет различитих режима 

благостања (либерални, корпоративни, социјално-демократски, медитерански и режим 

благостања бивших социјалистичких држава) са циљем поређења значаја и улоге унутар 

ових режима. Потом, кандидаткиња, увећавајући идеациони и институционални приступ 

истраживања у дисертацији, пореди актуелне карактеристике дизајна, начина 

имплементације и ефеката програма подршке минималном приходу у последњих 

неколико година. Карактеристике програма подршке у државама чланицама Европске 

уније размотрене су у следећим аспектима: дизајн; адекватност; обухватност; 
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искоришћеност накнада и услуга; повезаност програма са инклузијом на тржиште рада и 

коришћењем услуга; ефективност.  

Пети део („Борба против сиромаштва и социјалног искључивања у Републици 

Србији од 2000. године“) обухвата анализу програма и инструмената социјалне политике 

за смањење сиромаштва и социјалних неједнакости у историјској перспективи од Другог 

светског рата, као и што обухвата и анализу развоја концепта сиромаштва и са њим 

повезаних концепата у јавним политикама Републике Србије у последње две декаде. 

Кандидаткиња у овом одељку дисертације разматра политике и програме државног 

сектора, дискутујући о заокретима односа државе према сиромаштву и разматрајући 

унутардржавне и међународне факторе који су доприносили реформама програма 

социјалне заштите. Она остаје доследна теоријском оквиру са почетка рада тако што 

образлаже улогу државног сектора у међуодносу са другим секторима социјалне 

сигурности, нарочито цивилним. Фокус овог поглавља је на расветљавању стратешких 

циљева и институционалне расподеле надлежности јавног сектора у области смањења 

сиромаштва и социјалног искључивања, узимајући у обзир променљив међуоднос 

различитих сектора од 2000. године. Од тог периода до данас, кандидаткиња представља 

трендове сиромаштва и социјалног искључивања, са циљем указивања на посебно рањиве 

групе у популацији сиромашних и социјално искључених у Републици Србији.  

У шестом поглављу „Програми подршке минималном приходу у Републици 

Србији“, користећи сазнања из претходних делова дисертације о предмету истраживања, 

кандидаткиња дефинише појам програма подршке минималном приходу у Републици 

Србији. На основу критеријума ове дефиниције, потом одређује који се постојећи 

програми подршке сиромашној и социјално искљученој популацији могу сматрати 

програмима подршке минималном приходу у националном контексту, чиме се значајно 

проширују досадашња становишта да ови програми припадају искључиво систему 

социјалне заштите. Опис и анализа система социјалне заштите, али и других повезаних 

јавних политика, доводе кадидаткињу до закључка о широкој мрежи подршке, и то: 

програма из групе новчаних накнада, потом програма из групе додатних права за 

појединце и породице са ниским примањима у циљу повлашћеног коришћења услуга из 

домена енергетике, здравства и тржишта рада, као и програма у групацији услуга 

социјалне заштите индикованих за сиромашну и социјално искључену популацију. 
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Детаљно се анализирају дизајн и администрирање сваког програма подршке минималном 

приходу како би се утврдиле њихове карактеристике и међусобна повезаност, а оваква 

мрежа подршке упоредила са претходно обрађеним програмима у европским државама. 

Посебан допринос разматрању националних програма подршке у овом поглављу је 

остварен анализом карактеристика имплементације програма подршке минималном 

приходу. Кандидаткиња доследно разматра сваку од релевантних димензија 

карактеристика имплементације (адекватност програма, обухватност и коришћење 

програма, повезаност програма са инклузивним тржиштима рада и квалитетним услугама, 

ефективност програма), користећи новије податке и, тамо где постоје претходна 

истраживања о појединим програмима, доводећи их у везу са претходним сазнањима.  

Седмо поглавље „Програми подршке минималном приходу у Граду Београду – 

дизајн и ефекти подршке сиромашној и социјално искљученој популацији“, представља 

најзначајнији део дисертације. Намера кандидаткиње је да, с обзиром на постојање 

аутономности јединица локалне самоуправе да прошире права или одређена права из 

њихове надлежности уреде на начин који најбоље одговара локалним условима и 

потребама, територијално сузи истраживање у циљу јасне детекције свих доступних 

програма са националног и локалног нивоа. Након што су систематизовани програми 

подршке минималном приходу на нивоу Града Београда и размотрене њихове 

карактеристике, остварен је целовит увид у доступну мрежу подршке корисницима 

новчане социјалне помоћи на територији овог града. У овом делу је детаљно приказана 

методологија емпиријског истраживања, као и резултати истраживања. Најпре су 

представљени налази из дубинских интервјуа са запосленима у градским општинама 

Града Београда, потом резултати спроведених интервјуа са стручним радницима центара 

за социјални рад, док следе налази квантитативног истраживања о коришћењу програма 

подршке од стране корисника новчане социјалнe помоћи. Квантитативни део истраживања 

је обухватио две значајне димензије имплементације програма подршке, са једне стране 

административну праксу рада са корисницима у центрима за социјални рад, а са друге 

стране директне информације о искоришћености права, разлозима неискоришћености и 

препрекама у приступу правима са којима се суочавају корисници новчане социјалне 

помоћи. Посебан научни допринос представља завршни део емпиријског истраживања, 

приказ налаза фокус групе о искуствима коришћења новчане социјалне помоћи и осталих 



17 

 

програма подршке минималном приходу у Граду Београду. Резултате овог обухватног 

истраживања, кандидаткиња је размотрила у делу дискусије, структурирајући је око 

различитих нивоа утицаја на ефективност програма подршке минималном приходу – 

макро, мезо и микро нивоа. Користећи налазе из анализе у теоријском делу рада и налазе 

из спроведеног емпиријског истраживања, ауторка дискутује о друштвеним, 

легислативним и институционалним препрекама у националном контексту, не 

занемарујући карактеристике и понашањима самих крајњих (потенцијалних) корисника. У 

последњем делу дискусије темељно су размотрена ограничења спроведеног истраживања, 

уз сугестије за будуће студије у овој области. 

Осми део, закључна разматрања, садржи јасно образложене одговоре на 

постављена истраживачка питања на почетку дисертације, као и препоруке за унапређење 

ефективности деловања програма подршке минималном приходу у Републици Србији. 

Полазећи од налаза истраживања да је присутан висок степен стигматизације сиромашне и 

социјално искључене популације и низак степен постојања свести о доступним правима, 

да је неопходна измена дизајна постојећих права и развијање нових програма, као и 

измене административне праксе и улоге запослених у социјалним службама, 

кандидаткиња предлаже девет препорука за реформу актуелног државног система 

подршке минималном приходу. 

У раду „Социјално искључивање држављана трећих земаља са европских тржишта 

рада“ (М52) фокус анализе је на положају држављана трећих земаља на европским 

тржиштима рада, а циљ утврђивање постојања и одлика неједнакости у приступу, радном 

ангажману и исходима на тржишту рада за држављане трећих земаља у европским 

државама, као и начина креирања ових неједнакости. У приказу резултата анализе, указујe 

се на то да национално формулисане политике приступа тржиштима рада за мигранте 

имају за исход вишу стопу незапослености миграната у односу у домицилно 

становништво, непризнавање њихових квалификација и са тиме повезано ангажовање у 

нискоквалификованим и слабо плаћеним пословима за ову популацију на тржишту рада. 

“Ефекти реформи у области рада у Србији“ (М63) представља рад чији је предмет 

анализа реформи у области рада и радних односа у Србији из угла социјалне политике. 

Резултати анализе, показује кандидаткиња, указују на опстајање низа неповољних 

трендова у области рада, првенствено као последица два тренда: увођења одређених 
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неадекватних регулаторних одредби, упоредо са одсуством механизама имплементације 

регулаторних одредби које би потенцијално имале позитивне ефекте. 

Рад „Социјалне реформе у посткомунистичким државама – три деценије транзиције 

социјалног модела у Републици Србији“ (М24) указује на основне карактеристике 

актуелног социјалног модела у Републици Србији, као и на факторе који су допринели 

његовом креирању. У закључним разматрањима указује се на то да социјални модел 

Републике Србије представља комбинацију свих социјалних модела, уз израженије 

елементе корпоративног социјалног модела услед карактеристика система социјалног 

осигурања, као и све присутније елементе либералног социјалног модела који се развијају 

под утицајем транснационалних монетарних институција. 

У чланку „Процена изазова за професију социјалног рада од стране социјалних 

радника у Републици Србији“ (М52) приказани су резултати из квалитативног дела 

истраживања „Изазови за професију социјалног рада након економске кризе у Републици 

Србији“ у циљу идентификовања изазова за професију социјалног рада из перспективе 

социјалних радника запослених у центрима за социјални рад у Републици Србији, у 

контексту реформе социјалне заштите. Истраживање је спроведено упућивањем упитника 

центрима за социјални рад, док је анализа 75 одговора социјалних радника извршена 

методом анализе оквира. Резултати истраживања су указали на системске проблеме везане 

за професију социјалног рада, на националном и локалном нивоу, које кандидаткиња 

елаборира у раду. 

Предмет анализе у раду „Изазови за професију социјалног рада након економске 

кризе у Републици Србији“ (М33) су фактори који отежавају остваривање права на 

новчане накнаде у националном систему социјалне заштите. Основни налази указују на 

неусклађеност између нормативних аката и праксе функционисања Центара за социјални 

рад, те на нeопходност унапређења положаја стручних радника у социјалној заштити. 

У раду „Редефинисање савремене социјалне политике – заокрет ка концепту 

социјалног улагања” (M33) ауторка приказује и анализира концепт социјалног улагања, те 

настоји да покаже у којој мери је у савременој социјалној политици остварен заокрет ка 

овом концепту, као и у којим областима политике је његов утицај најизраженији. Кључни 

налаз је да је социјално улагање присутно у свим европским државама последњих 

деценија, док је фокус на појединим сегментима политика и инструментима одређен 
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карактеристикама режима благостања, односно повезан са циљевима ових модела. Друго, 

налази упућују и на тренд сужавања политика социјалног улагања од последње економске 

кризе, упркос томе што је социјално улагање високо постављено на социјалној агенди 

Европске уније. Закључује се да су у области социјалне политике забележене стратегије 

социјалног улагања које могу неповољно утицати на редистрибутивни карактер јавних 

политика. 

Одговор политика подршке породицима на растуће сиромаштво и социјално 

искључивање деце у европском контексту, са посебним фокусом на националне политике, 

је предмет рада „Новчане накнаде за сиромашне породице са децом у Европи и Републици 

Србији – карактеристике и исходи програма дечијих додатака“ (М51). У њему се 

приказују програми дечијих додатака у државама Европе, пореде њихове карактеристике 

и исходи са карактеристикама и исходима новчаних накнада у Србији.   

Циљеви рада „Инклузивна улога цивилног сектора у пружању услуга особама са 

инвалидитетом у Републици Србији (М52) су мапирање услуга социјалне заштите које 

пружа цивилни сектор, детекција препрека за њихов развој на локалном нивоу и процена 

задовољства корисника услугама. Изузев анализе садржаја, спроведено је емпиријско 

истраживање путем упитника на који су одговарали пружаоци услуга на локалном нивоу и 

корисници услуга о садржају услуга и могућностима њиховог унапређења.  Резултати 

истраживања показују да су одређене врсте услуга заступљеније, и то дневне услуге и 

услуге за самосталан живот. Корисници услуга су у највећој мери задовољни услугама и 

информацијама које имају о њима. Закључци истраживања су да цивилни сектор 

унапређује социјално укључивање особа са инвалидитетом, али да је неопходно додатно 

ангажовање државног сектора у развоју и спровођењу социјалних услуга на локалном 

нивоу.  

Програми активације на тржишту рада у европским државама од почетка 

економске кризе у фокусу су рада „Политике активације у функцији неолиберализације 

социјалних права у Европи након економске кризе“ (М24). Он је заснован на идеационом 

и институционалном приступу у истраживању, уз примену компаративне методе, студије 

случаја и анализе садржаја докумената. Резултати указују на постепено усклађивање 

политика активације на тржишту рада у државама Европе у правцу неолибералног модела 
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активације, као и јачање условљености учешћем у овим активационим мерама за приступ 

програмима подршке сиромашној популацији. 

Рад „Изазови у приступу социјалним бенефицијама у Европи – феномен Non-take-

up-а“ (М33) полази од чињенице да знатан број грађана Европске уније не аплицира за 

права која би могао да оствари када су у питању накнаде и услуге. Основно истраживачко 

питање односи се на разлоге за то. Узимајући у обзир факторе на нивоу дизајна шеме и на 

нивоу администрирања права у оквиру ових програма, кандидаткиња закључује да је 

неискоришћеност социјалних бенефиција уско повезана са шемама које укључују: проверу 

прихода, дискреционе елементе у одлучивању о праву, условљеност права и ниске износе 

социјалних бенефиција. 

Феномен демографског старења становништва Србије актуелизовао је питање 

смештајних капацитета државних домова за старе, а тиме и развоја могућих алтернатива 

државном сектору у пружању ове услуге социјалне заштите. С тим у складу, основни циљ 

рада „Изазови у обезбеђивању услуге приватног домског смештаја за старе у Србији“ 

(М53) је откривање проблема у спровођењу услуге са становишта пружалаца услуга и 

корисника услуга од увођења нових законских решења. Кандидаткињина анализа указује 

на тешкоће у испуњавању стандарда услуга за пружаоце услуга, као и одсуство стручног 

социјалног рада у приватном сектору. 

Основна тврдња у раду „Антипотчињавајућа пракса у остваривању права на 

новчану социјалну помоћ – препреке и могућности“ (М51) је да актуелни национални 

систем новчане социјалне помоћи у Србији креира и одржава опресивну праксу у раду са 

сиромашним корисницима. Његови налази упућују на то да постоје вишеструке препреке 

на релацијама систем – корисник и стручни радник – корисник које онемогућавају 

примену антипотчињавајуће праксе у пракси. 

Рад „Трендови редистрибуције благостања у европским државама благостања“ 

(М24) усмерен је у правцу одређивања карактера и садржаја редистрибутивне политике у 

европским државама благостања након економске кризе, као и откривања праваца 

реформских политика у скоријем периоду. Aнализом трошења на социјалне бенефиције 

према типу и функцији кандидаткиња указује на обрасце редистрибуције на европском 

нивоу и на нивоу европских социјалних модела. Налази упућују на закључак да долази до 

проширивања редистрибутивне функције држава, повећавања јавних трошења и 
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реструктуирања права у правцу смањивања декомодификације. Упркос приближавањима 

у формулисању и спровођењу социјалних права, државе либералног, корпоративног и 

социјалдемократског модела и даље задржавају карактеристике социјалног модела коме 

припадају. 

 У раду „Социјална агенда Европске уније – примена Отвореног метода 

координације у политици социјалне укључености“ (М53) кандидаткиња прати историјат 

развоја приступа координација у ЕУ у области социјалног укључивања. Поред анализе 

комунитарне политике, она анализира и националне подухвате у области. Компаративном 

анализом установљава да је дошло до приближавања реформских праваца и исхода 

политика, уз присутан утицај структурних фактора различитих социјалних модела држава 

чланица. 

Главни циљеви рада „Изградња европског социјалног модела – координација 

националних социјалних политика у Европској унији“ (некласификовано) су анализа 

концепта европског социјалног модела и синтетизовање сазнања о начинима координације 

различитих система социјалне сигурности на нивоу ЕУ који доприносе спровођењу овог 

концепта у пракси. Преиспитујући механизме координације, кандидаткиња посебан 

нагласак ставња на развој soft метода који мења и обогаћује дискурс координације. 

Анализа упућује на закључак да је усаглашавање националних социјалних политика 

најприсутније у области радног права, уз проширивање циљева и компетенција Европске 

уније и на друге области социјалне политике. 

Остваривање права на високо образовање у Републици Србији од стране студената 

са инвалидитетом је предмет рада „Приступ особа са инвалидитетом високом образовању 

на Универзитету у Београду“ (М52). Циљеви рада су анализа нормативних аката који се 

тичу заштите права на високо образовање особа са инвалидитетом, као и уочавање 

препрека са којима се особе са инвалидитетом срећу у приступу високом образовању на 

Београдском универзитету. Прилог анализи је упитник упућен факултетима који испитује 

постојање и садржај подршке студентима са инвалидитетом у пракси. Спроведено 

истраживање указује на вишеструке препреке са којима се студенти са инвалидитетом 

сусрећу у свим сегментима образовног процеса. 

Циљеви рада „Подршка минималном дохотку у Србији: адекватност новчане 

социјалне помоћи“ (М51) су одређивање концепта адекватности новчане помоћи у 
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европској пракси у контексту остваривања права на подршку минималном дохотку, 

представљање основних поставки овог права у нашој држави и преиспитивање 

адекватности нивоа исплата новчане социјалне помоћи у односу на постизање 

одговарајућег животног стандарда у Републици Србији. Налази упућују на закључак да је 

висина новчане помоћи неадекватна за издизање корисника социјалне помоћи изнад 

апсолутног прага сиромаштва. 

Рад „Комунитарна политика запослености Европске уније – примена Отвореног 

метода координације“ (М51) преиспитује да ли се применом Отвореног метода 

координације смањује дивергенција исхода политика запошљавања у државама чланицама 

ЕУ. Кандидаткиња показује да под његовим утицајем долази до побољшања перформанси 

држава чланица, уз утицај специфичних националних система на ефективност процеса. 

„Реформе пензијских система у Европској унији – примена Отвореног метода 

координације“ (М53) истражују још једну област координације социјалне политике ЕУ. 

Циљеви рада су систематизација хронологије развитка координације у области пензија на 

европском нивоу, као и истраживање и верификација ефикасности примене овог метода на 

националном нивоу. Упоредна анализа установљених индикатора доводи до закључка о 

смањењу степена дивергенције исхода националних пензионих политика. 

Проблематика заштите деце без родитељског старања је у фокусу рада „Развој 

хранитељства у Србији – трансформација законодавства и унапређење праксе“ (М52). У 

њему се проблематизује питање институционалног смештаја и указује на значајне помаке 

до којих је дошло у законодавству и у пракси. 

 

4. Оцена приступног предавања 

 

Др Сузана Михајловић Бабић одржала је приступно предавање 8. фебруара 2021. на 

тему „Ефекти приступа социјалног инвестирaња на политику социјалног укључивања 

Европске уније“. Комисија у саставу: проф. др Мира Лакићевић, проф. Михаил 

Арандаренко и проф. др Наталија Перишић оценила је припрему предавања, структуру и 

квалитет садржаја предавања, дидактичко-методички аспект предавања највишом оценом 

5 (пет) у свим сегментима, што је и просечна оцена 5 (пет). 
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5. Испуњеност услова за избор 

 

На основу увида у документацију и анализу садржаја документације и радова, 

Комисија сматра да кандидаткиња др Сузана Михајловић Бабић испуњава све критеријуме 

за избор у звање доценткиње. У складу са Правилником о минималним условима за 

стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 

Београду“ бр. 192 од 01. јула 2016. године, 195 од 22.09.2016. године, бр. 197 од 

20.03.2017. године, бр 199. од 16.10.2017. године и бр. 203. од 21.05.2018. године), у 

наставку су приказани захтеви за избор у звање доцента на Универзитету у Београду у 

групацији друштвено-хуманистичких наука и радови који испуњавају ове захтеве. 

 

5.1. Општи услов 

 

Сузана Михајловић Бабић одбранила је докторску дисертацију „Ефекти програма 

подршке корисницима минималног прихода у Граду Београду – импликације на креирање 

социјалне политике“ 30. септембра 2020. године на Универзитету у Београду – Факултету 

политичких наука. Дисертација је класификована у ужу научну област: социјална 

политика, за коју је кандидаткиња и бира, а на основу чега је испунила општи услов 

конкурса.  

 

5.2. Обавезни услови 

 

5.2.1. Позитивно оцењено приступно предавање 

 

Сузана Михајловић Бабић одржала је 8. фебруара 2021. године приступно 

предавање на тему „Ефекти приступа социјалног инвестирања на политику социјалног 

укључивања Европске уније“ са највишом оценом 5 (пет). 
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5.2.2. Позитивна оцена педагошког рада 

 

На основу резултата индивидуалних студентских анкета о вредновању педагошког 

рада на предметима на којима је кандидаткиња била ангажована на позицији 

асистенткиње од школске 2015/16 до школске 2019/20 године (Социјална политика 

Србије, Социјална политика Европске уније, Доктрине социјалне политике, Системи 

социјалне сигурности, Савремени социјални проблеми), студенти су досадашњи рад 

Сузане Михајловић Бабић оценили са просечном оценом 4,79. 

 

5.2.3. Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 из научне 

области за коју се бира 

 

Сузана Михајловић Бабић објавила је три рада у категорији М24, сва три у 

„Српској политичкој мисли“. Радови објављени у категорији М24 су: 

1. Михајловић Бабић, С. (2018), Политике активације у функцији 

неолиберализације социјалних права у Европи након економске кризе, Српска 

политичка мисао, (1)59: 59-73. М24 

2. Михајловић Бабић, С. (2017), Трендови редистрибуције благостања у 

европским државама благостања, Српска политичка мисао, 1(55): 141-156. М24 

3. Михајловић Бабић С., Пантелић М. (2019), Социјалне реформе у 

посткомунистичким државама – три деценије транзиције социјалног модела у 

Републици Србији. Српска политичка мисао, 64(2): 325-343. М24 

Поред тога, објавила је четири рада у категорији М51, сва четири у „Годишњаку 

Факултета политичких наука“: 

1. Михајловић Бабић, С. (2015), Комунитарна политика запослености Европске 

уније – примена Отвореног метода координације, Годишњак Факултета 

политичких наука, 13(IX): 239-256.  

2. Михајловић Бабић, С. (2015), Подршка минималном дохотку у Србији: 

адекватност новчане социјалне помоћи, Годишњак Факултета политичких 

наука, 14(X): 167-183. 
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3. Михајловић Бабић, С. (2017), Антипотчињавајућа пракса у остваривању права 

на новчану социјалну помоћ – препреке и могућности, Годишњак Факултета 

политичких наука, 17(X): 151-170. 

4. Танасијевић Ј., Михајловић Бабић, С. (2018). Новчане накнаде за сиромашне 

породице са децом у Европи и Републици Србији – карактеристике и исходи 

програма дечијих додатака. Годишњак Факултета политичких наука, 19(XII): 

89-105. 

 

5.2.4 Саопштен један рад на научном скупу, објављен у целини (М31, М33, М61, М63) 

 

Сузана Михајловић Бабић објавила је четири рада саопштена на научним 

скуповима, од чега три саопштена на међународним, а један на националном. Радови 

саопштени на међународним скуповима су „Изазови у приступу социјалним бенефицијама 

у Европи – феномен Non-take-up-а“ који је објављен у часопису Друштвене и 

хуманистичке студије, „Изазови за професију социјалног рада након економске кризе у 

Републици Србији“ објављен у часопису Друштвене и хуманистичке студије и 

„Редефинисање савремене социјалне политике – заокрет ка концепту социјалног улагања“ 

објављен у часопису Социјалне студије. Рад саопштен на националном скупу је „Ефекти 

реформи у области рада у Србији“ објављен је у часопису Социјална политика. 

 

5.2.5 Додатни радови изван захтеваних услова 

 

Сузана Михајловић Бабић објавила је и 5 радова у категорији М52, 3  рада у 

категорији М53 и 1 рад у часопису који није класификован у правилницима Министарства 

просвете. 
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5.3. Изборни услови (минимално 2 од 3 услова) 

 

1. Стручно – професионални допринос 

 

1.1.Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова у 

земљи и иностранству 

 

1.2.Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима  

националног или међународног нивоа 

 

Кандидаткиња је била чланица организационог одбора научно-стручног скупа 

„Супервизија у социјалном раду“, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, 

који је одржан 1. јуна 2018. године и чланица научног одбора научно-стручног скупа 

„Савремени изазови социјалне заштите - осетљиве групе, програми и исходи“, 40. Сусрети 

социјалних радника, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, који је 

одржан 7. јуна 2019. године. 

 

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

или докторским студијама 

 

Кандидаткиња је била чланица 35 комисија за израду завршних радова на 

академским мастер студијама. 

 

1.4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима 

 

Кандидаткиња је сарадница на два пројекта, од којих и даље на пројекту 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Политички идентитет Србије у 

регионалном и глобалном контексту“ (евиденциони број пројекта: 179076). 
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2. Допринос академској и широј заједници 

 

2.2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на факултету 

или универзитету у земљи или иностранству 

 

Кандидаткиња је чланица Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета рада на 

Универзитету у Београду – Факултету политичких наука за школску 2018/19, 2019/20. и 

2020/21. годину и чланица групе за техничку подршку Комисији за редовну акредитацију 

Факултета политичких наука, од 26. децембра 2019. године. Била је секретар Одељења за 

социјалну политику и социјални рад од 2015. до 2017. године. 

 

2.4. 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 одржала пленарно предавање „Европски стуб социјалних права и 

режими благостања у Европи: могућности и изазови“ на регионалном синдикалном скупу 

„Колективно преговарање и социјални дијалог у секторима администрације и правосуђа у 

Југоисточној Европи“ у организацији Синдиката управе Републике Српске под 

покровитељством Фридрих Еберт фондације (Friedrich Ebert Stiftung), 25. октобар 2018. 

године, Авала, Београд. 

 

3. Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким установама, односно 

установама културе и уметности у земљи и иностранству 

 

3.1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројектима  

 

Кандидаткиња је учествовала у својству сараднице на једном међународном 

пројекту Темпус IV програму Европске уније, „Унапређење факултетског образовања у 

областима креирања социјалне политике и пружања социјалних услуга“. 
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3.4. Учешће у програмима размене наставника и студената 

 

Кандидаткиња је учествовала у CEEPUS програму размене, у оквиру мреже 

„Централно европска мрежа у области социјалне политике и социјалног рада“ (Central 

European Social Policy and Social Work Network – CESPASWON), у својству студента 

докторских студија од 25.11.2019. до 15.12.2019. године у Северној Македонији, на 

Универзитету св. Ћирила и Методија у Скопљу – Филозофском факултету. 

 

6. Закључно мишљење и предлог комисије 

 

На основу поднете документације и њене анализе, Комисија је закључила да 

пријављена кандидаткиња др Сузана Михајловић Бабић у потпуности испуњава све 

прописане формалне и суштинске услове.  

Одбраном докторске дисертације „Ефекти програма подршке корисницима 

минималног прихода у Граду Београду – импликације на креирање социјалне политике“ 

30. септембра 2020. године на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука 

која припада ужој научној области: социјална политика, кандидаткиња је испунила општи 

услов конкурса. 

Позитивном оценом приступног предавања (оцена 5), позитивном оценом 

педагошког рада (оцена 4,79), објављивањем више од прописаног броја радова (објавила је 

3 рада у категорији М24, 4 рада у категорији М51, 3 рада у категорији М33, 1 рад у 

категорији М63, 5 радова у категорији М52, 3 рада у категорији М53 и 1 рад у 

некласификованим часописима), кандидаткиња је испунила обавезне услове конкурса. 

На крају, ангажовањем у бројним активностима, попут: чланства у одбранама 

мастер радова, чланства у организационом и научног одбору научних конференција, 

статуса члана пројеката, учешћа у раду факултетских комисија, бављења секретарским 

пословима на Одељењу за социјалну политику и социјални рад, те учешћем у размени 

сарадника, кандидаткиња је испунила изборне услове који се односе на стручно-

професионални допринос, допринос академској и широј заједници и сарадњу са другим 

високошколским установама. 
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Имајући у виду све наведено, на основу чега је Комисија закључила да је 

кандидаткиња Сузана Михајловић Бабић испунила све услове прописане Законом о 

високом образовању и актима Универзитета у Београду за избор у звање доценткиње, 

Комисија једногласно предлаже Изборном већу да донесе одлуку да се др Сузана 

Михајловић Бабић изабере у звање доценткиње на одређено време од пет година за ужу 

научну област Социјалне политике и одлуку проследи Универзитету у Београду на даље 

одлучивање.                                                                                                

 

У Београду, 18.2.2021. године                                                                                                                                                             

 

Чланови комисије: 

____________________________  

проф. др  Мира Лакићевић  

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, редовна професорица 

 

____________________________  

проф. др  Михаил Арандаренко 

Универзитет у Београду – Економски факултет, редовни професор 

 

____________________________  

проф. др  Наталија Перишић  

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, ванредна професорица 


