
                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 
 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Социјална политика 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Др Сузана Михајловић Бабић  

 2. ______________________ 

  ................................................ 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Сузана, Горан, Михајловић Бабић 

- Датум и место рођења: 31.8.1989. Јагодина 

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

- Звање/радно место: Асистенткиња 

- Научна, односно уметничка област: Социјална политика 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка: Београд, 2012. 

Мастер:   

- Назив установе: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка: Београд, 2014. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Социјална политика 

Магистеријум:   

- Назив установе: / 

- Место и година завршетка: / 

- Ужа научна, односно уметничка област: / 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

- Место и година одбране: Београд, 2020. 

- Наслов дисертације: „Ефекти програма подршке корисницима минималног прихода у Граду 

Београду – импликације на креирање социјалне политике“ 

- Ужа научна, односно уметничка област: Социјална политика 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- 2015. – избор у звање асистенткиње  

-2018. – реизбор у звање асистенткиње 

 

 



 

3) Испуњени услови за избор у звање доценткиње 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

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

радног искуства 

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

5  

 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

4,79 

 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

6 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

0 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

35 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 

0 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

сапштења, 

цитата и 

др 

Навести часописе, скупове, књиге и 

друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или три 

рада из категорије М51 из научне области за коју 

се бира. 

3 рада М24 

4 рада М51 

- Михајловић Бабић, С. (2018), 

Политике активације у функцији 

неолиберализације социјалних права 

у Европи након економске кризе, 

Српска политичка мисао, (1)59: 59-

73. М24 

- Михајловић Бабић, С. (2017), 

Трендови редистрибуције благостања 

у европским државама благостања, 

Српска политичка мисао, 1(55): 141-

156. М24 

- 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 

- Михајловић Бабић, С. (2015), 

Комунитарна политика запослености 

Европске уније – примена Отвореног 

метода координације, Годишњак 

Факултета политичких наука, 

13(IX): 239-256. М51 

- Михајловић Бабић, С. (2015), 

Подршка минималном дохотку у 



Србији: адекватност новчане 

социјалне помоћи, Годишњак 

Факултета политичких наука, 14(X): 

167-183. М51 

- 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 

- 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 

8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен 

у целини (М31, М33, М61, М63) 

3 рада М33 

1 рад М63 

- 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 

Пантелић, М., Михајловић Бабић, С., 

Лакићевић, М. (2018). Редефинисање 

савремене социјалне политике – 

заокрет ка концепту социјалног 

улагања. Социјалне студије, 1(1): 57-

73. M33 

- 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 

- Перишић, Н., Михајловић Бабић, С. 

(2019). Ефекти реформи у области 

рада у Србији. Социјална политика, 

2/2019, 54(2): 27-53. М63 

9 Објављена два рада из категорије М20 или пет 

радова из категорије М51 у периоду од 

последњег избора у звање из научне области за 

коју се бира 

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

  

11 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 

предмет из студијског програма факултета, 

односно универзитета или научна монографија 

(са ISBN бројем) из научне области за коју се 

бира, у периоду од избора у претходно звање 

  

12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 

  

13 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63 

  



14 Објављена један рад из категорије М20 или 

четири рада из категорије М51 у периоду од 

последњег избора из научне области за коју се 

бира.  (за поновни избор ванр. проф) 

  

15 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33.  (за 

поновни избор ванр. проф) 

  

16 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63.  (за 

поновни избор ванр. проф) 

  

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира  

  

18 Објављен један рад из категорије М24 од првог 

избора у звање ванредног професора из научне 

области за коју се бира. Додатно испуњен услов 

из категорије М21, М22 или М23 може, један за 

један, да замени услов из категорије М24 или 

М51 

  

19 Објављених пет радова из категорије М51 у 

периоду од последњег избора из научне области 

за коју се бира. Додатно испуњен услов из 

категорије М24 може, један за један, да замени 

услов из категорије М51  

  

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата   

21 Два рада са међународног научног скупа 

објављена у целини категорије М31 или М33 

  

22 Два рада са научног скупа националног значаја 

објављена у целини категорије М61 или М63 

  

23 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 

предмет из студијског програма факултета, 

односно универзитета или научна монографија 

(са ISBN бројем) из научне области за коју се 

бира, у периоду од избора у претходно звање 

  

24 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

  

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

1. Стручно-професионални 

допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на 

научним скуповима националног или међународног нивоа. 

3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 

академским мастер или докторским студијама. 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним 

научним пројектима. 

 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

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

стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 

2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или 



иностранству. 

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

и комисије министарстава. 

4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у организацији 

професионалних удружења и институција, програми едукације 

наставника) или у активностима популаризације науке. 

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројекатима и студијама 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи 

или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 

3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 

удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

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

* Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу  (Наведено је у Закључном мишљењу 

и предлогу комисије). 

 



III - 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 некласификованом часопису), 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. 

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 


