
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Изборно веће Факултета политичких наука Универзитета у Београду је на седници 

одржаној дана 28. новембра 2019. године на основу образложене иницијативе Одељења 

за социјалну политику и социјални рад, а сходно Закону о високом образовању (“Сл. 

гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. Закон и 73/18), Статуту Универзитета у Београду 

Факултета политичких наука и Правилнику 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), именовало Комисију за писање извештаја о 

пријављеним кандидатима за избор доцента за ужу научну област Социјална политика, 

у следећем саставу: проф. др Мира Лакићевић, редовна професорица Факултета 

политичких наука Универзитета у Београду, проф. др Наталија Перишић, ванредна 

професорица Факултета политичких наука Универзитета у Београду и проф. др Биљана 

Радивојевић, редовна професорица Економског факултета Универзитета у Београду. 

Комисија је прегледала конкурсни материјал и у складу са одредбама Закона о високом 

образовању, Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на 

Универзитету у Београду и Статута Универзитета у Београду - Факултета политичких 

наука Изборном већу Факултета политичких наука Универзитета у Београду подноси 

следећи:  

 

ИЗВЕШТАЈ 

I – О конкурсу 

 

Факултет политичких наука Универзитета у Београду расписао је конкурс за доцента за 

ужу научну област Социјална политика. Оглас је објављен у публикацији Националне 

службе за запошљавање "Послови" број 860, од 18. децембра 2019. године на страни 37. 

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 

 као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању (“Сл. 

гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. Закон и 73/18), Статутом Универзитета у 
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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).  

 

Наглашено је да 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. Изричито је наведено да потпуну 

конкурсну документацију кандидата чине следећи документи приложени уз пријаву на 

конкурс: 

 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. 

 

II – О поднетим пријавама на конкурс 

 

Рок за подношење пријава кандидата истекао је 15 дана од дана објављивања огласа у 

публикацији Националне службе за запошљавање ”Послови”, 2. јануара 2020. године. 

На оглас се пријавило двоје кандидата: др Милан Делибашић и др Марина 

Пантелић. 

 

Комисија је 10. јануара 2020. године преузела конкурсну документацију и извршила 

анализу свих докумената и материјала које су кандидати поднели. Комисија је 

закључила да је само пријава кандидаткиње др Марине Пантелић поднета у складу са 

условима утврђеним Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 -

др. Закон и 73/18), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета 

http://www.fpn.bg.ac.rs/5010
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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), односно, у 

складу са условима конкурса. Кандидаткиња др Марина Пантелић је уз пријаву уредно 

приложила и другу конкурсом тражену документацију. 

 

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 

следећу 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 потписану изјаву 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; 
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 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. 

 

 

III – О кандидату који је поднео благовремену и потпуну пријаву на конкурс 

1. Основни биографски подаци кандидаткиње др Марине Пантелић 

 

 

Кандидаткиња др Марина Пантелић рођена је 1985. године у Крушевцу. Након 

завршене Гимназије у Крушевцу, уписала је основне академске студије Социјалне 

политике и социјалног рада на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука 

школске 2004/2005. године. Дипломирала је у септембру 2009. године са просечном 

оценом 9,18, а дипломски рад на тему Улога Европског социјалног фонда оцењен је 

највишом оценом 10,00.  

 

Мастер академске студије уписала је академске 2009/2010. године на Факултету 

политичких наука, на смеру: Социјална политика. Звање мастера политиколога за 

социјалну политику стекла је 2011. године, одбранивши рад на тему Програми 

дуготрајне заштите у европским земљама, који је оцењен оценом 10. Током мастер 

студија остварила је просечну оцену 9,87. 

 

Кандидаткиња је академске 2011/2012. године уписала докторске студије Социјалне 

политике и социјалног рада на Универзитету у Београду – Факултету политичких 

наука. Докторске академске студије завршава октобра 2019. године, са просечном 

оценом 9,33, одбранивши докторску дисертацију под називом Једнородитељске 

породице и нови социјални ризици: импликације на социјалну политику и праксу у 

Републици Србији. 
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Почев од академске 2009/2010. године, др Марина Пантелић је, у различитим звањима, 

ангажована у извођењу наставе на Одељењу за социјалну политику и социјални рад 

Факултета политичких наука Универзитета у Београду.  

 

2. Професионална и академска каријера 

 

Током мастер студија, др Марина Пантелић била је ангажована на Факултету 

политичких наука у својству сараднице – демонстраторке за ужу научну област 

Социјална политика и то на следећим предметима: Социјална политика, Доктрине 

социјалне политике и Савремени социјални проблеми, Системи социјалне сигурности, 

Социјална политика Европске уније и Социјални рад са старима. Од јануара 2011. 

године запослена је на Факултету политичких наука као стручна сарадница за подршку 

научноистраживачком раду. Најпре је изабрана у звање истраживачице – приправнице 

да би у марту 2012. године била изабрана у звање истраживачице – сараднице.  

 

У асистентско звање за ужу научну област Социјалнa политикa изабрана је од стране 

Наставно-научног већа овог Факултета јуна 2014. године, а у радни однос је ступила 1. 

јула 2014. године. Од тада до данас била је задужена за извођење часова вежби и 

колоквијума на већем броју предмета: Социјални развој, Планирање социјалног развоја, 

Подручја примене социјалног рада II, Социјални рад са старима, Академске вештине 

(академска 2016/17), Међународна социјална политика (академска 2019/20). Такође, 

била је задужена за одржавање консултација, као и за припрему презентација и 

усмеравање рада студената током испуњавања предиспитних обавеза. 

 

Упоредо са формалним образовањем, кандидаткиња је учествовала у раду значајног 

броја научних скупова и едукативних семинара како у земљи тако и у иностранству. 

Као одличан студент била је једини представник Србије на Европској летњој школи 

социјалног рада 2010. године у организацији Европског института за социјални рад у 

Берлину (Institute for Social Work, University of Applied Science Alice Solomon 

Hochschule). Важан део њеног стручног усавршавања било је и ангажовање на 

програмима бројних међународних и националних хуманитарних организација 

(UNICEF, Save the Children, Стални форум о несталим лицима, Наша Србија, 

Аутономни женски центар). 
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Учествовала је у реализацији више научних и стручних пројеката, конференција и 

обука. Од 2013. године је тренер акредитованог програма обуке Примена скале за 

процену функционалне способности корисника и одређивање потребног степена 

подршке (Републички завод за социјалну заштиту), који је до сада похађао велики број 

стручних радника из система социјалне заштите. У периоду од априла 2013. године до 

јануара 2014. кандидаткиња је била чланица Комисије за реакредитацију студијских 

програма основних, мастер и докторских академских студија на Факултету политичких 

наука. Такође, Марина Пантелић је децембра 2014. године именована за чланицу Радне 

групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити. 

Фебруара 2019. године именована је за члана Комисије за праћење и унапређење 

квалитета наставе на Факултету политичких наука. Од 2012. године чланица је 

редакције часописа Социјална политика и социјални рад, чији је издавач Друштво 

социјалних радника Србије. Течно говори енглески и служи се француским језиком. 

Кандидаткиња др Марина Пантелић је објавила велики број радова у научним и 

стручним публикацијама и часописима. 

 

 

3. Научно-истраживачке и научно-педагошке активности 

 

3.1. Научно-истраживачки рад 

 

Кандидаткиња др Марина Пантелић има значајно истраживачко искуство како у 

теоријским, тако и емпиријским истраживањима. Њен научно-истраживачки развој 

започео је 2011. године са ангажовањем у својству стручне сараднице за подршку 

научноистраживачком раду на Факултету политичких наука, најпре у звању 

истраживачице – приправнице, а затим истраживачице – сараднице, да би се наставио и 

након избора у звање асистенкиње за ужу научну област Социјалне политике на овом 

факултету. 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) 
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- 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) 

- Члан Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о 

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

питања (од децембра 2014. до марта 2015. 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) 

 

Научни скупови 

 

Значајан сегмент научно-истраживачког рада и усавршавања кандидаткиње заузима и 

учешће на бројним научним и стручним скуповима, конференцијама и летњим школама 

на којима је представила резултате свог научног и истраживачког рада: 

- Шездесет година образовања социјалних радника у БиХ, Факултет политичких 

наука у Сарајеву, Сарајево, Босна и Херцеговина (октобар 2018. године) 

- Сабор политиколога 2018: Конституционализам и уставни дизајн у 

демократској рецесији, Удружење за политичке науке Србије и Факултет 

политичких наука, Београд, Србија (септембар 2018. године) 

- Social Policy in the Islamic World, Allameh Tabataba'i University, Teheran, Iran (мај 

2018. године) 

- Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту, Факултет 

политичких наука, Београд, Србија (новембар 2015. године) 

- Дани социјалног рада, Друштво социјалних радника Србије, Комора социјалне 

заштите и Удружење стручних радника запослених у социјалној заштити, 

Врњачка Бања, Србија (септембар 2014. године) 
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- Challenges of Europe: The Strength of Soft Power - Inclusion and Exclusion in 

Contemporary European Societies, Inter University Centre Дубровник, Хрватска, 

(април 2012. година) 

- Joint World Conference on Social Work and Social Developement: Action and Impact 

International Association of Schools of Social Work – IASSW, International Council 

on Social Welfare – ICSW, International Federation of Social Workers – IFSW, 

Стокхолм, Шведска, (јул 2012. године) 

- European Summer School for Social Work Fight against human trafficking – Institute 

for Social Work, University of Applied Science Alice - Solomon Hochschule, Berlin, 

Немачкa (јул 2010. године) 

 

 

3.2. Научно-педагошке активности 

 

Кандидаткиња др Марина Пантелић је  свој наставни и педагошки рад демонстрирала у 

раду са студентима смера за Социјалну политику и социјални рад на Факултету 

политичких наука, прво у својству сарадника – демонстратора, а затим и у звању 

асистента за ужу научну област Социјална политика. Од избора у звање асистента за 

ужу научну област Социјална политика, 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: Социјални развој, Планирање социјалног развоја, Подручја примене 

социјалног рада II , Социјални рад са старима, Академске вештине (академска 2016/17), 

Међународна социјална политика (академска 2019/20). 

 

Током десет година колико је провела у раду са студентима, Марина Пантелић показала 

је изузетну посвећеност, марљивост, одговорност у обављању свих својих обавеза, 

тачност и педантност. Од почетка је остварила добру комуникацију са студентима, 

пружајући им правовремене, релевантне и тачне информације, ефикасно усмеравајући 

њихов рад током полагања стручних предмета. 

 

Посвећеност раду са студентима, као и припремљеност за одржавање часова вежби на 

предметима на којима је ангажована потврђују резултати вредновања педагошког рада 

наставника и сарадника Универзитета у Београду. На основу резултата индивидуалних 
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статистичких извештаја о вредновању педагошког рада на предметима на којима је 

ангажована од избора у звање асистента, студенти су кандидаткињу др Марину 

Пантелић оценили следећим просечним оценама: 

- Планирање социјалног развоја – 4.59 (ОАС 2015/16), 4.71 (ОАС 2016/17), 4.65 

(ОАС 2017/18), 4.81-4.88 (ОАС 2018/19) 

- Социјални развој – 4. 55(ОАС 2015/16), 4.63 (ОАС 2016/17), 4.66-4.75 (ОАС 

2017/18), 4.71 (ОАС 2018/19) 

- Социјални рад са старима – 5 (ОАС 2016/17), 4.64 (ОАС 2017/18), 4.78 (ОАС 

2018/19). 

 

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. 

 

 

4. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ 

 

Кандидаткиња др Марина Пантелић је објавила значајан број радова у научним и 

стручним публикацијама и часописима. Комисија је класификовала, приказала и 

оценила све радове од значаја за избор у звање доцента на основу критеријума за 

стицање звање. 

 

4.1. Радови објављени у научним часописима међународног значаја; научна 

критика; уређивање часописа (М 20) 

 

М 24 Рад у националном часопису међународног значаја 

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.
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4.2. Zbornici međunarodnih naučnih skupova (M 30) 

М 33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини 

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. 

 

М 34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу 

Žegarac, N. Burgund, A. Pantelić, M. (2012). Tracking the decision-making 

processes for children in care in the context of deinstitutionalisation in Serbia. 

Abstract Book – Joint World Conference on Social Work and Social Developement: 

Action and Impact (PMO113, str. 358). www.swsd-stockholm-2012.org 

 

4.3. Монографије националног значаја (М 40) 

М 45 Рад у тематском зборнику националног значаја 

Пантелић, М. (2012). Економске и социјалне импликације демографских 

промена у Европи. У: Д. Вуковић, Н. Перишић (ур), Ризици и изазови 

социјалних реформи (стр. 246-258). Београд: Факултет политичких наука. 

ISBN: 978-86-84031-57-2.  

Пантелић, М. (2011). Европски социјални фонд и подршка социјалним 

реформама. У: Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур), Социјалне реформе – 

садржај и резултати (стр. 74-88). Београд: Факултет политичких наука. 

ISBN: 978-86-84031-47-3.  

 

4.4. Радови у часописима националног значаја (М 50) 

М 51 Рад у врхунском часопису националног значаја 

Пантелић, М., Бургунд, А. (2013). Програми подршке породици и деци у 

Европској унији. Годишњак Факултета политичких наука, 9: 177-192. ISSN: 

1820-6700.  

http://spiw.atu.ac.ir/page_1234.html
http://www.swsd-stockholm-2012.org/
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М 52 Рад у истакнутом националном часопису 

Бургунд, А., Пантелић, М. (2015). Компаративни преглед студија о напуштању 

алтернативног старања. Социјална мисао, 87: 49-64. ISSN: 0345-401X.  

Пантелић, М. (2012). Дуготрајна заштита старих и међугенерацијска 

солидарност у Европи.  Социјална мисао, 75: 39-54. ISSN: 0354-401X.  

 

М 53 Рад у националном часопису 

Џамоња-Игњатовић, Т., Бургунд, А., Пантелић, М. (2016). Студентско 

вредновње наставног програма социјалне политике и социјалног рада. Социјална 

политика, 51(3): 91-108. ISSN: 0038-0091.  

Бургунд, А., Пантелић, М. (2014). Феминистички социјални рад у Србији. 

Социјална политика, 49: 93-106. ISSN: 0038-0091.  

Пантелић, М., Бургунд, А. (2013). Дуготрајна заштита у Србији. Социјална 

политика, 48: 153-163. ISSN: 0038-0091.  

Burgund, A., Pantelić, M., Milanović, M. (2013). Single-parent families – social 

status, needs and challenges.  HUMAN, 3(1): 13-23. ISSN: 2232-9935.  

 

4.5. Предавања по позиву на скуповима националног значаја 

М63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини 

Перишић, Н., Пантелић, М., Видојевић, Ј. (2015). Заступљеност проблематике 

социјалне искључености у наставним програмима на факултетима 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.  

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.  

 

4.6. Одбрањена докторска дисертација (категорија М70) 

Једнородитељске породице и нови социјални ризици: импликације на социјалну 

политику и праксу у Републици Србији. Универзитет у Београду, Факултет 
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политичких наука, 2019. УДК: 316.356.2(497.11) (043.3), 316.812.31(497.11) 

(043.3), 304:364(497.11) (043.3). 

 

5. САЖЕТ ПРИКАЗ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА 

 

Најзначајнији резултати научног рада кандидаткиње др Марине Пантелић 

презентирани су у докторској дисертацији под називом Једнородитељске породице и 

нови социјални ризици: импликације на социјалну политику и праксу у Републици 

Србији, са којом и започињемо овај кратак кратак приказ објављених радова. 

 

Предмет докторске дисертације кандидаткиње Maрине Пантелић Једнородитељске 

породице и нови социјални ризици: импликације на социјалну политику и праксу у 

Републици Србији је комплексан, актуелан и до сада недовољно проучен, те је у раду 

истражен целовито, темељно и критички, уз поштовање научних и методолошких 

правила истраживања. Докторска дисертација броји 345 страна компјутерског слога и 

подељена је на две велике целине – теоријску и емпиријску – које обухватају укупно 

осам поглавља, уз уводна и закључна разматрања. Широко конципирана тема рада и 

њена актуелност привлаче велику пажњу научне и стручне јавности. Из тога проистиче 

потреба за разјашњавањем бројних аспеката који су повезани са неефикасношћу 

програма помоћи и подршке једнородитељским породицама у Србији. Ова дисертација 

одговорила је на низ питања о препрекама у реализовању социјалне политике у том 

контексту, као и што је указала на могућности унапређења постојеће националне 

праксе.   

Фокус истраживања је на потребама, ризицима и тешкоћама са којима се суочавају 

једнородитељске породице (породице самих мајки са децом) у Србији, 

идентификовању различитих система друштвене подршке (формалних и неформалних) 

који су им доступни и њихових ограничења, као и могућностима њиховог 

редизајнирања. На основу утврђених потреба и приоритета самих родитеља, анализе 

актуелног друштвеног и политичког контекста, као и постојећег институционалног 

оквира, кандидаткиња је поставила као циљ дефинисање предлога за унапређење 

њиховог положаја и подстицање њихове социјалне интеграције. Поред тога, емпиријске 

податке који су настали као резултат истраживања, кандидаткиња је употребила за 

давање одговора на следећа питања: 
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 Како актуелни друштвени контекст утиче на положај једнородитељских 

породица у Србији? 

 Који су системи друштвене помоћи и подршке једнородитељским породица 

доступни у Србији? 

 Каква је реакција државе у односу на потребе и проблеме самих родитеља, 

односно која је врста и квалитет подршке коју обезбеђује држава?  

 Какви су ставови самих родитеља према доступним системима подршке, у 

погледу задовољства, очекивања, итд? 

 Да ли и, ако да, у којој мери узроци настанка једнородитељских породица 

одређују извор, врсту и квалитет помоћи и подршке? 

 

Закључци до којих је кандидаткиња дошла у свом истраживању упућују на то да 

једнородитељске породице представљају двоструки изазов за социјалну политику у 

нашој земљи. Прво, зато што доводе у питање традиционалне обрасце породичног 

живота, који још увек представљају општеприхваћену норму у нашем јавном дискурсу, 

а друго, зато што захтевају предузимање адекватне стратегије у циљу дефинисања 

јавних политика и развоја конкретних програма, као одговора на бројне проблеме са 

којима се суочавају сами родитељи. 

 

Конкретне препоруке које је кандидаткиња формулисала на крају дисертације могу на 

различитим нивоима, од препорука за представнике власти, доносиоце одлука и 

стручну јавност, па до препорука за ширу друштвену заједницу, послужити као корисне 

смернице деловања и развоја политике и праксе у сфери заштите и обезбеђења 

једнородитељских породица у Србији, док се у најширем смислу односе на: 

 Неопходност постојања адекватног одређења појма самог родитеља и 

једнородитељске породице у позитивном праву наше земље  

 Спровођење опсежних квантитативних и квалитативних истраживања о 

једнородитељским породицама 

 Препознавање самих родитеља као посебне категорије корисника у различитим 

системима социјалне сигурности  

 Унапређење животног стандарда самих родитеља  

 Адекватно информисање о правима и доступној подршци  

 Унапређење мултисекторске сарадње у заштити једнородитељских породица 
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 Изградња адекватног радног окружења 

 Развој бесплатних услуга саветодавно-стручне и правне помоћи 

 Подстицање развоја организација цивилног сектора и њихово укључивање у 

обезбеђивање и заштиту самих родитеља  

 Сензибилисање друштва и шире заједнице о проблемима самих родитеља 

 Развој волонтерског сектора у заштити самих родитеља 

 Анимирање осталих субјеката у заједници у обезбеђивање подршке 

 

Докторска дисертација Једнородитељске породице и нови социјални ризици: 

импликације на социјалну политику и праксу у Републици Србији, кандидаткиње Марине 

Пантелић има вишеструки научни значај који проистиче из анализе положаја и изазова 

са којима се суочавају једнородитељске породице у Србији и давања препорука за 

њихово унапређење, продубљеном разумевању и образложењу, те повезивању 

ситуације у националном контексту са европским и ширим, светским токовоима. 

Проблематика једнородитељских породица у Србији до сада није изучавана на овако 

комплексан начин, као што је то случај у дисертацији Марине Пантелић, из угла 

социјалне политике у Србији. Применом ваљаних и поузданих методолошких приступа 

кандидаткиња је аргументовано указала на недостатке постојећег оквира подршке и 

политика унапређења помоћи, подршке и укључивања једнородитељских породица. 

Друштвени значај дисертације директно произлази из научног значаја, будући да је 

проценат једнородитељских породица у друштву висок, те је оправдано очекивати 

његов даљи раст. Насупрот томе, упадљиво је одсуство система формалне подршке 

овим породицама. Несумњиво да највећи друштвени значај ове дисертације управо 

лежи у чињеници да се бави анализом мање запаженог, али веома изазовног дела 

процеса реформи политика, оног који се односи на помоћ и подршку једнородитељским 

породицама. 

 

Поред докторске дисертације, као што је већ наведено, кандидаткиња је објавила 

радове како у домаћим, тако и међународним часописима, темским зборницима и 

зборницима радова са научних конференција. 
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М 24 Рад у националном часопису међународног значаја 

 

Чланак Социјалне реформе у посткомунистичким државама – три деценије 

транзиције социјалног модела у Републици Србији предстаља коауторски рад објављен 

2019. године у часопису „Српска политичка мисао“. У раду ауторке настоје да укажу на 

основне карактеристике актуелног социјалног модела у Републици Србији, као и 

факторе који су допринели његовом креирању, покушавајући да дају одговор на питање 

који модел државе благостања је заступљен након три деценије транзиционог процеса? 

Постепени идеолошки заокрет који се одвијао у креирању програма система социјалне 

сигурности у нашој земљи у последње три деценије објашњава се коришћењем 

идеационе и институционалне аргументације. Опсежну анализу карактеристика 

актуелног социјалног модела у нашој земљи ауторке завршавају констатацијом да он 

представља својеврсни хибридни модел са двојаким карактеристикама – израженим 

елементима корпоративног социјалног модела услед карактеристика система 

социјалног осигурања, као и све присутнијим елементима либералног социјалног 

модела, који се развијају под утицајем транснационалних монетарних институција. На 

крају, ауторке закључују да би еволуција социјалног модела у будућности требало да 

узме у обзир значај који приватни, неформални и цивилни сектор имају у „расподели 

благостања”, уз посебан нагласак на институционализацији улоге коју неформални 

(породични) сектор има у редистрибуцији дохотка и дистрибуцији сигурности у 

Србији. 

 

М 33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини 

 

1) Approaches to social integration of people with intellectual and mental disabilities in 

religious Muslim and non-Muslim countries је рад који је 2019. године представљен на 

међународној конференцији „Social Policy in the Islamic World“ у Техерану. У овом раду 

се испитује начин на који фактори, као што су доминантна религија и степен 

религиозности, доприносе разликама и утичу на ниво друштвене интеграције особа са 

интелектуалним и менталним тешкоћама у конкретном друштву. Анализира се утицај 

који доминантни дискурси о менталним болестима и интелектуалним тешкоћама у 

муслиманским и немуслиманским земљама имају на креирање програма и мера 

социјалне политике. У раду су коришћени подаци међународног истраживања о 

религиозности (World Value Survey), са фокусом на Немачкој и Пакистану као земљама 
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представницама двеју највећих светских конфесија - Хришћанство и Ислам. Са 

становишта социјалне политике, анализира се који модел заштите особа са 

интелектуалним и менталним тешкоћама је присутан у овим земљама и у којој мери - 

институционални (резиденцијални), у заједници или заштита унутар породица – како 

би се утврдило да ли поред религиозности и неки други фактори (ниво прихода, ниво 

образовања, старост) опредељују системски одговор државе и доминантан приступ 

овом проблему. 

 

2) Редефинисање савремене социјалне политике – заокрет ка концепту социјалног 

улагања је чланак који је кандидаткиња Марина Пантелић, у коауторству са још две 

колегенице, објавила 2018. године у сарајевском часопису „Социјалне студије“ након 

представљања на међународној конференцији поводом обележавања шездесет година 

образовања социјалних радника у БиХ. Рад се бави анализом процеса реформи 

националних социјалних политика у Европи, у последњих двадесетак година, односно 

дебатама које се у социополитичкој мисли и пракси воде у погледу могућности 

обезбеђивања социјалне сигурности грађана, односно „одрживости благостања“, у 

условима радикалних демографских промена, буџетских ограничења и све израженијим 

неолибералним захтевима за смањењем улоге државе. У том контексту ауторке 

разматрају концепт социјалног улагања, као једну од стратегија прилагођавања 

традиционалних режима благостања постиндустријској ери, у којој се индивидуалне 

карактеристике и понашање појединаца сматра важнијом детерминантом социјалних 

ризика од економских и социјалних околности. Поред приказа и анализе самог 

концепта, овај рад настоји да покаже у којој мери је у савременој социјалној политици 

остварен заокрет ка концепту социјалног улагања, као и у којим областима политике је 

његов утицај најизраженији. 

 

М 45 Рад у тематском зборнику националног значаја 

 

1) У чланку Економске и социјалне импликације демографских промена у Европи 

објављеном 2012. године у монографији „Ризици и изазови социјалних реформи“, 

кандидаткиња је указала на далекосежне последице актуелних демографских процеса, 

које значајно трансформишу европска друштва. Посебан нагласак она је ставила на 

импликације које актуелне промене имају на обезбеђивање социјалне сигурности 

грађана и очување фискалне одрживости система, као и на потенцијални економски 
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раст и продуктивност европских друштава са једне стране, и трансформацију у 

међугенерацијским односима са друге стране. У чланку се констатује да решавање ових 

изазова захтева свеобухватан политички приступ, као и колективну акцију кључних 

политичких актера и креатора политике на обезбеђивању одговарајућег оквира за 

спровођење реформи које су неопходне како би се ухватили у коштац са актуелним 

демографским променама.  

 

2) У чланку Европски социјални фонд и подршка социјалним реформама објављеном 

2011. године у монографији „Социјалне реформе – садржаји и резултати“, Марина 

Пантелић представила је синтетизовано резултате истраживања значаја и доприноса 

Европског социјалног фонда, као најважнијег финансијског инструмента подршке 

социјалној политици на нивоу Европске уније, као и изазове са којима се суочава у 

актуелним реформама. 

 

М 51 Рад у врхунском часопису националног значаја 

 

1) Чланак Програми подршке породици и деци у Европској унији је коауторски рад 

објављен 2013. године у „Годишњаку Факултета политичких наука.“ Рад представља 

приказ програма подршке породици и деци на нивоу Европске уније, контекста, циљева 

и мера који се налазе у њиховој основи. Имајући у виду диверзификованост европских 

политика породице, кандидаткиња указује на актуелно стање у сфери породичне 

политике, као и на потребу за већом хармонизацијом и бољом координацијом 

националних законодавстава у овој области. Један део рада посвећен је и утицају 

економске кризе на породицу и реперкусијама које је она имала на породичну политику 

држава чланица.  

 

М 52 Рад у истакнутом националном часопису 

 

1) Компаративни преглед студија о напуштању алтернативног старања, објављен 

2015. године у часопису „Социјална мисао“ представља коауторски допринос 

кандидаткиње испитивању проблематике напуштања алтернативног старања. Рад 

пружа увид у политике различитих земаља, које имају за циљ пружање подршке 

младима да се осамостале, као и што сагледава разлике које постоје међу исходима 
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напуштања алтернативног старања. У закључку, показано је да се млади који напуштају 

алтернативно старање суочавају са ризицима социјалног искључивања и 

маргинализације, као и да је политичка акција усмерена према овој осетљивој групи у 

Србији изостала. 

 

2) Рад Дуготрајна заштита старих и међугенерацијска солидарност у Европи 

објављен је 2012. године у часопису „Социјална мисао“. Кандидаткиња у њему 

анализира потребу за приступачном, квалитетном и одрживом дуготрајном заштитом. 

Несумњиво је да повећање удела старих лица у укупној популацији, као и актуелне 

промене у друштву (нуклеаризација породице и повећање партиципације жена на 

тржишту рада), имају значајан утицај на обезбеђивање и финансирање дуготрајне 

заштите и несумњиво доводе до јачања постојећих и развијања нових облика 

међугенерацијске солидарности. Ауторка истиче да дуготрајна заштита представља 

један вид солидарности у пракси и критеријум на основу ког се утврђује степен 

хуманости и поштовања основних вредности у сваком појединачном друштву. У скалду 

са тим, она резимира да дуготрајна заштита старих лица би требало да буде препозната 

као приоритет за друштво у целини.  

 

М 53 Рад у националном часопису 

 

1) Студентско вредновње наставног програма социјалне политике и социјалног рада је 

кандидаткињин коауторски рад објављен у часопису „Социјална политика“ 2016. 

године. Његов циљ је приказ резултата евалуације студијских програма основних и 

мастер академских студија Социјалне политике и социјалног рада на Факултету 

политичких наука Универзитета у Београду. Евалуирани су: организација и садржај 

студијских програма, однос студената и наставника према њима, као и снаге и слабости 

ових програма и начини њиховог унапређења. Истраживање је спроведено у првој 

половини 2016. године, посредством анкета, фокус група са студентима и 

индивидуалних интервјуа са наставницима. Закључци истраживања су да су студенти и 

наставници задовољни уведеним иновацијама, пре свега садржајем нових курсева и 

квалитетом наставе која им омогућава даље усавршавање знања и практичних вештина 

релевантних за будућу праксу. Истакнута је већа потреба за праксом, као и за 
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другачијом организацијом наставе, али је у односу на реалне могућности студената за 

похађање наставе, актуелно решење најприкладније, упркос тешкоћама. 

2) Феминистички социјални рад представља интеграцију феминистичких идеја и праксе 

социјалног рада са циљем обогаћења приступа клијентима, уважавајући разлике и 

доминантне друштвене дискурсе. Као такав развијан је у Америци, Канади и 

англосаксонском подручју, док у Србији никада није био препознат као феминистички. 

Коауторски рад кандидаткиње Феминистички социјални рад у Србији објављен је 2014. 

године у часопису „Социјална политика“ и бави се истраживањем развоја и основних 

концепата феминизма и социјалног рада како у светским контекстима, тако и у Србији 

покушавајући да идентификује разлоге за изостанак ове синтагме у националним 

оквирима. Циљ рада је разматрање идентитета обе професије, у циљу елиминисања 

социјалне опресије.  

 

3) У коауторском раду Дуготрајна заштита у Србији објављеном 2013. године у 

часопису „Социјална политика”, кандидаткиња указује на карактеристике програма 

дуготрајне заштите у Србији. Поред упознавања са системским решењима и 

нормативним оквиром, у раду се чини осврт на квалитет и доступност услуга, као и на 

финансијску одрживост програма дуготрајне заштите, и при том указује на могућа 

решења за унапређење система дуготрајне заштите у Србији. Анализирајући трендове у 

дуготрајној заштити старих лица како у нашој земљи, тако и у осталим европским 

земљама, кандидаткиња констатује неопходност развоја адекватних и свеобухватних 

програма дуготрајне заштите старих, што по њеном мишљењу представља кључ за 

обезбеђивање равноправне улоге особа трећег животног доба у друштву. 

 

4) У раду Single-parent families – social status, needs and challenges који је објављен 

2013. године, Марина Пантелић у коауторству са двоје колега, разматра проблематику 

плурализације друштва и социјалних промена, са становишта њихових импликација на 

породицу, породичне улоге и структуру. С тим у вези, у раду се констатује да слику 

породице коју сачињавају отац, мајка и деца, убрзано мења слика породице коју 

сачињавају један од родитеља и дете или деца. Разматрају се и разлози из којих настају 

једнородитељске породице (развод, ванрачно партнерство, смрт итд), као и ставови 

друштва према њима. Циљ рада је идентификовање основних потреба и изазова са 

којима се суочавају једнородитељске породице у националном контексту. Стога су у 

сврхе рада организоване три фокус групе са 18 самих мајки (по шест у групи). Резулати 
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истраживања представљени су са становишта креирања нових програма за побољшање 

њиховог положаја. 

 

М63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини 

 

1) Предмет анализе коауторског рада Заступљеност проблематике социјалне 

искључености у наставним програмима на факултетима Универзитета у Београду 

објављеног 2015. године у зборнику радова су наставни планови и програми на 

основним, мастер и докторским студијама оних факултета Универзитета у Београду 

који образују стручњаке за рад у областима креирања социјалне политике и пружања 

социјалних услуга – социјалне раднике (Факултет политичких наука – ФПН), 

психологе, педагоге, андрагоге, социологе (Филозофски факултет – ФФ), дефектологе 

(Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију – ФАСПЕР) и правнике (Правни 

факултет – ПФ). Циљ рада је идентификовање и представљање садржаја релевантних за 

проблематику социјалне укључености и социјалне искључености у наставним 

плановима и програмима. 

 

2) У раду Демографске промене и породична политика објављеном 2015. године у 

зборнику радова, кандидаткиња се бави разматрањем иновација у области породичних 

политика, као последице актуелних демографских трендова. Стога она у првом делу 

раду разматра демографске процесе у Европској унији, а након тога постојеће европске 

породичне политике, које и представљају фокус рада. Разматрајући њихове циљеве, као 

и правце промена, она констатује да се међу европским државама уочавају разлике у 

породичним политикама, на наредни начин: „у Европи је у последњих пар година 

дошло до конвергенције у погледу циљева. На првом месту је реч о заједничком циљу 

повећања партиципације жена на тржишту рада и успостављања баланса између 

професионалних и породичних обавеза, заједно са оним који се тиче повећања 

фертилитета и улагања у децу. У том смислу, породица је у готово свим земљама 

постала експлицитни циљ политика. Ипак, и даље постоје разлике и специфичности у 

погледу националних политика, тако да се тешко може говорити о конвергенцији на 

међунационалном нивоу“.  



 21 

6. ОЦЕНА ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА ДР МАРИНЕ ПАНТЕЛИЋ 

 

Кандидаткиња је дана 24. јануара 2020. године у 11 часова успешно одржала приступно 

предавање на тему Трансформација државе благостања – нови социјални ризици и 

промена парадигме у трајању од 45 минута на Факултета политичких наука у Београду. 

Комисија у саставу: проф. др Мира Лакићевић, редовна професорица Факултета 

политичких наука Универзитета у Београду, проф. др Наталија Перишић, ванредна 

професорица Факултета политичких наука Универзитета у Београду и проф. др Биљана 

Радивојевић, редовна професорица Економског факултета Универзитета у Београду, је 

оценила предавање у свим захтеваним елементима и дала максималну заједничку оцену 

5 (пет). 

 

7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 

 

Категоризацијом и прегледом квантитативно исказаних научних резултата за стицање 

звања доцента за ужу научну област Социјална политика, може се закључити да 

кандидаткиња др Марина Пантелић испуњава све критеријуме за избор у ово звање. У 

складу са Правилнику 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. год, бр 197 од 20.03.2017. год, бр 199. од 16.10.2017. год. 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. 

 

7.1. Општи услов 

 

Одбравниши доктоску дисертацију, из уже научне области Социјална политика, под 

називом Једнородитељске породице и нови социјални ризици: импликације на социјалну 

политику и праксу у Републици Србији 11. октобра 2019. године на Факултету 

политичких наука Универзитета у Београду, кандидаткиња др Марина Пантелић је 

испунила све услове за стицање научног звања доктора наука из области за коју се 

бира. 
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7.2. Обавезни услови 

 

1. Позитивно оцењено приступно предавање: Кандидаткиња др Марина Пантелић  је 

24. јануара 2020. године одржала приступно предавање на тему Трансформација 

државе благостања – нови социјални ризици и промена парадигме, које је Комисија 

оценила највишом оценом 5 (пет).  

 

2. Позитивна оцена педагошког рада: На основу резултата индивидуалних 

статистичких извештаја о вредновању педагошког рада на предметима на којима је 

ангажована од избора у звање асистента, студенти су досадашњи рад кандидаткиње др 

Марине Пантелић високо оценили: 

- Планирање социјалног развоја (4.59 - 4.88) 

- Социјални развој (4.55 - 4.75) 

- Социјални рад са старима (4.64 - 5.00) 

 

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

области за коју се бира: Кандидаткиња др Марина Пантелић је објавила један рад из 

категорије М24 и један рад из категорије М51. Радови се односе на научну област за 

коју се кандидаткиња бира. 

 

4. Саопштен један рад на научном скупу, објављен у целини (М31, М33, М61, 

М63): Кандидаткиња др Марина Пантелић има два саопштења са међународних 

скупова штампана у целини (М33) и два саопштења са националних скупова штампана 

у целини (М63). Сви радови су из уже научне области за коју се кандидаткиња бира. 

 

7.3. Изборни услови (минимално 2 од 3 услова) –  

Ближе одреднице (најмање по једна из та два изборна услова) 

 

1. Стручнопрофесионални допринос: 

 

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

у земљи или иностранству: Кандидаткиња др Марина Пантелић је од 2012. године 

члан редакције часописа Социјална политика и социјални рад који издаје Друштво 

социјалних радника Србије. 
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1.2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима 

националног или међународног нивоа: 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). 

 

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

мастер или докторским студијама: 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. 

 

1.4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима: 

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 

 

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

факултету или универзитету у земљи или иностранству: 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. 
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2.3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа и 

комисије министарстава: 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) 

 

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 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 значајан број стручних радника из система социјалне заштите.  

 

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

односно установама културе или уметности у земљи и иностранству 

 

3.1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројектима и 

студијама: 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. 

 

 

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 
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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 
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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 

 

ЧЛАНОВИ 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 

 

  


