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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕДОВНЕ ПРОФЕСОРКЕ  

ПРОФ. ДР НЕВЕНКЕ ЖЕГАРАЦ 

(за период од 2017 до 2022. године) 

 

 

 

Биографски подаци 

Проф. др Невенка Жегарац, рођена је 23. 05. 1968. у Крушевцу. Вишу школу 

за социјалне раднике у Београду уписала је 1986. и завршила са просечном оценом 

9,46. Дипломирала је на Факултету политичких наука, Смеру за социјални рад и 

социјалну политику Универзитета у Београду 1990. године са просечном оценом 

9,44. Школске 1990/91 уписује последипломске студије на матичном факултету на 

смеру ''Савремени социјални рад''.  

На основу одлуке Наставно-научног већа факултета од 1992. ангажована на 

пословима сарадника-демонстратора при Катедри за социјални рад и социјалну 

политику на предмету ''Социјални рад са појединцем''. Године 1994. заснива радни 

однос на пословима и радним задацима асистента приправника при Катедри за 

социјални рад и социјалну политику Факултета политичких наука у Београду. 

Магистарску тезу под називом ''Емпатија у професионалном односу социјалног 

радника'' одбранила је на Факултету политичких наука 20.05.1996. године, чиме је 

стекла звање магистра политичких наука. На основу одлуке Изборног већа 

Факултета политичких наука, 1998. године добија звање асистента на предмету 

''Социјални рад са појединцем''. Докторску дисертацију под називом ''Методе 

социјалног рада у заштити деце од злостављања и занемаривања'' одбранила је на 

Факултету политичких наука 06.02.2002, чиме је стекла звање доктора политичких 

наука. Исте године је на основу одлуке Изборног већа Факултета политичких наука 

добила звање доцента за ужу научну област Теорија и методологија социјалног 

рада, на предмету ''Социјални рад са појединцем''. изабрана је за ванредног 

професора у истој научној области 2007. године, а за редовну професорку 2012. 

године. 

 Проф др Невенка Жегарац је радила као социјални радник, активиста, 

предавач, истраживач и консултант у области политике заштите деце, развоја 

социјалних служби, развоја и евалуације услуга за децу и породице. Има велико 

искуство у развоју и организовању обука за професионалце и за тренинг тренера. 

Била је ангажована на разноврсним консултантским позицијама од стране влада 

више земаља Југоисточне Европе, и сарађивала је са међународним организацијама 

као што су UNICEF, UNDP, ILO, Save the Children, IOM, DFID i Terre de Homes.  

Основне области интересовања проф. Жегарац су везане за област права 

детета и заштите деце: вођење случаја, злостављање и занемаривање деце, деца на 

алтернативном старању, трговина децом, дечији рад, деца у миграцијама, 
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партиципација деце, услуге за подршку породицама, стандарди социјалних услуга, 

процедуре служби за заштиту деце, те унапређење праксе социјалног рада у 

области заштите деце.  

 

1. Научни допринос  

Проф. др Невенка Жегарац објавила је следеће радове из уже научне 

области Социјални рад – Теорија и методологија социјалног рада, у прериоду од 

2017 -2022, након избора у звање редовне професорке 2012. године: 

 

Монографије  

ŽEGARAC, Nevenka, PERIŠIĆ, Natalija, BURGUND ISAKOV, Anita, 

LONČAREVIĆ, Katarina, MARKOVIĆ, Violeta. Zaštita dece u migracijama : 

pristup zasnovan na pravima. Beograd: Univerzitet, Fakultet političkih nauka, 

2021. 506 str., ilustr. ISBN 978-86-6425-088-7. [COBISS.SR-ID 46746633] 

(Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског 

програма факултета, односно универзитета или научна монографија) 

ZEGARAC, N. & KRNJAIC, Z. (eds.) BURGUND ISAKOV, Anita, JOVIĆ, Nikola, 

KRNJAIĆ, Zora, PUCAREVIĆ, Bojana, RAJIĆ, Milana, SKROBIĆ, Ljiljana, 

VIDENOVIĆ, Marina, ŽEGARAC, Nevenka. Hraniteljstvo i dobrobit 

adolescenata : istraživanje za unapređenje politika i praksi. Beograd: Fakultet 

političkih nauka, 2019. 178 str., ilustr. ISBN 978-86-6425-063-4. 

http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Hraniteljstvo-i-dobrobit-

adolescenata_v5.pdf. [COBISS.SR-ID 280846860] 

 

Самостални научни саставни део или поглавље у монографској публикацији 

ЧЕКЕРЕВАЦ, Ана, ЛАКИЋЕВИЋ, Мира, ЖЕГАРАЦ, Невенка, ПЕРИШИЋ, 

Наталија. Одељење за социјалну политику и социјални рад. У: JOVANOVIĆ, 

Milan (ур.). Факултет политичких наука : 1968-2018. Београд: Факултет 

политичких наука, 2018. Str. 145-152. ISBN 978-86-6425-048-1. [COBISS.SR-

ID 518357079] 

ŽEGARAC, Nevenka. The best interests of the child in family support policies, services, 

and research. У: Realising Children's Rights Through Supporting Parents. Galway: 

UNESCO Child and Family Research Centre, 2019. Str. 5-24. [COBISS.SR-ID 

16247049]  

ZEGARAC, Nevenka. Child Welfare and Serbia on the Path towards European 

Integration. У: The Routledge handbook of global child welfare (2017). . Routledge 

handbooks, 2017, Str. 176-198 [COBISS.SR-ID 16245257] ISBN 978-1-138-

94275-2 (hbk) ISBN 978-1-315-67296-0 (ebk) https://www.routledge.com/The-

Routledge-Handbook-of-Global-Child-Welfare/Dolan-

Frost/p/book/9781138942752 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/46746633?lang=sr
http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Hraniteljstvo-i-dobrobit-adolescenata_v5.pdf
http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Hraniteljstvo-i-dobrobit-adolescenata_v5.pdf
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/280846860?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/518357079?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/16247049?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/16245257?lang=sr
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Чланци објављени у научним часописима 

ŽEGARAC, N., BURGUND ISAKOV,A., PERIŠIĆ, N., MARKOVIĆ,V. (2022) 

Response system for the migrant children in Serbia: challenges for the rights-based 

approach. Children in migration: perspectives from southeast Europe. ur. 

TRKULJA A., MILIĆ, N. Rad izložen na konferenciji Solidarnost u svetu koji se 

menja: perspektive i izazovi za socijalni rad i socijalnu politiku   

ZEGARAC, Nevenka. BURGUND ISAKOV, Anita, NUNES, Cristina. and ANTUNES, 

Ana. (2021). Workforce Skills in Family Support: A Systematic Review. Research 

on Social Work Practice Vol. 31(4) 400-409, doi.org/10.1177/10497315211006184 

 FROST, Nick, HERRERA, David, ZEGARAC, Nevenka . Introduction European 

Family Support Network (EuroFam-Net). Social Work and Social Sciences Review. 

2020, vol. 21, br. 2, str. 1-4. ISSN 1746-6105. 

PUCAREVIĆ, Bojana., SKROBIĆ, Ljiljana. and ŽEGARAC, Nevenka. (2020).  School 

as an element of the well-being of adolescents in foster care: discrimination as a 

challenge. FACTA UNIVERSITATIS Series: Teaching, Learning and Teacher 

Education Vol. 4, No 1, 2020, pp. 75 - 85 

https://doi.org/10.22190/FUTLTE2001075P 

DOLAN, Patrik, ŽEGARAC, Nevenka, ARSIĆ, Jelena. Family Support as a right of the 

child. Social Work and Social Sciences Review. 2020, vol. 21, br. 2, str. 8-26. ISSN 

1746-6105. [COBISS.SR-ID 16215817] 

ŽEGARAC, Nevenka, BURGUND ISAKOV, Anita. Using a real case scenario in 

teaching social work with children and families in different practice settings. Social 

work education. 2018, vol. 38, str. 406-421. ISSN 0261-5479. [COBISS.SR-ID 

518498391] 

ŽEGARAC, Nevenka, BURGUND ISAKOV, Anita. Caseworkers' perceptions of the 

strengths of the child family and community. Child & family social work. 2017, 

vol. 52, br. 3, str. 41-50. ISSN 1365-2206. [COBISS.SR-ID 16227081] 

DŽAMONJA-IGNJATOVIĆ, Tamara, MILANOVIĆ, T., ŽEGARAC, Nevenka. How 

services for children with disabilities in Serbia affect the quality of life of their 

families. Research in developmental disabilities. 2017, vol. 68, str. 1-8. ISSN 0891-

4222. [COBISS.SR-ID 518363735] 

 

Објављени извештаји и остала наставна грађа 

ZEGARAC, N., BURGUND ISAKOV, A., MARKOVIC V., HUSREMOVIC D, 

TRKULJA, A. (2022) Wherever we go, Someone does us Harm: Violence against 

refugee and migrant children arriving in Europe through the Balkans. Save the 

children. https://resourcecentre.savethechildren.net/document/wherever-we-go-

someone-does-us-harm-violence-against-refugee-and-migrant-children-arriving-in-

europe-through-the-balkans/ 

https://doi.org/10.1177%2F10497315211006184
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/16215817?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/518498391?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/16227081?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/518363735?lang=sr
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/wherever-we-go-someone-does-us-harm-violence-against-refugee-and-migrant-children-arriving-in-europe-through-the-balkans/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/wherever-we-go-someone-does-us-harm-violence-against-refugee-and-migrant-children-arriving-in-europe-through-the-balkans/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/wherever-we-go-someone-does-us-harm-violence-against-refugee-and-migrant-children-arriving-in-europe-through-the-balkans/
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ZEGARAC, Nevenka, PERIŠIĆ, Natalija, BURGUND ISAKOV Anita, LONČAREVIĆ, 

Katarina. and MARKOVIC, Violeta (2021)   Protection of Children in Migration: 

Child -Centerd Practice. Workbook Beograd: Fakultet političkih nauka and Unicef   

https://www.fpn.bg.ac.rs/49286 

ŽEGARAC, Nevenka. MARIĆ OGNJENOVIĆ, Miljana i POLIĆ PENAVIĆ, Sanja 

(2020). Mapiranje programa i usluga pozitivnog roditeljstva u Republici Srbiji. 

Beograd: Centra za prava deteta, https://cpd.org.rs/wp-

content/uploads/2020/09/Mapiranje-progama-i-usluga-pozitivnog-roditeljstva-u-

Srbiji_FINAL.pdf 

Zegarac, N. (2021). Dečji rad prevencija, prepoznavanje i intervencija. Beograd: 

Mešznarodna organizacija rada. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/-

--ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_816602.pdf 

BURGUND, A., NUNES, C., ZEGARAC, N., & ANTUNES, A. (2021) Systematic 

review of Family Support workforce skills: conceptualization, process, and 

findings. EurofamNet 

https://eurofamnet.eu/system/files/wg4_systematicreviewfsworkforceskills_0.pdf 

 

Руковођење или учешће у пројекту 

- 2021- Erazmus + „Learning and Inovation Network“ (LINK) National 

coordinator in Serbia, University of Belgrade. 

- 2020-2022. Насиље над децом на Балканској мигрантској рути - Решења кроз 

заступање и истраживање (STAR), Центар за интердисциплинарне студије у 

Сарајеву, који је оргнизован од Save the Children финансиран од стране 

Seхual Violence research initiative - SVRI, где је ангажована ко главни 

истраживач и руководитељка истраживачког тима (Main researcher in  

Project: Violence against Children on the Balkans migration route - Solutions 

through Advocacy and Research) 

- 2018–2023. Учесница и чланица Managemant committie of international COST 

Action No. 18123 (EuroFam Net https://eurofamnet.eu/). Руководитељка радне 

групе 4:  Group leader WG4 "Developing a standardisation framework on skills", 

https://eurofamnet.eu/working-groups/wg4 

- 2019-2020. Руководитељка развојног програма: Ко-креирање знања и 

изградња експертизе за заштиту деце погођене миграцијама и присилним 

измештањем – развијање наставног програма (Co-creation of knowledge and 

building of expertise for the protection of children affected by migration and 

forced displacement: Curriculum development). Уницеф и Факултет 

политичких наука Универзитета у Београду. 

- 2019-2021. Measurement, Awareness-raising and Policy Engagement to 

Accelerate Action against Child Labor and Forced Labor Project (MAP’16 

Project), где је била ангажована као главни истраживач и консултант на 

https://www.fpn.bg.ac.rs/49286
https://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/Mapiranje-progama-i-usluga-pozitivnog-roditeljstva-u-Srbiji_FINAL.pdf
https://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/Mapiranje-progama-i-usluga-pozitivnog-roditeljstva-u-Srbiji_FINAL.pdf
https://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/Mapiranje-progama-i-usluga-pozitivnog-roditeljstva-u-Srbiji_FINAL.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_816602.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_816602.pdf
https://eurofamnet.eu/system/files/wg4_systematicreviewfsworkforceskills_0.pdf
https://eurofamnet.eu/working-groups/wg4


 5 

изради инструмената за мерење индикатора дечијег рада, израду анализе, 

препорука, подзаконских аката, стучних упутсава и обука за професионалце. 

- 2018-2019. Руководитељка и главана истраживачица пројекта Researching 

the wellbeing of adolescents in foster-care and defining actions for improving the 

quality of care. Unicef, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i 

Institut za psihološka istraživanja Univerziteta u Beogradu. 

- 2019- Чланица истраживачких тимова европског Хоризонт 2020 пројекта 

„Migration, Integration and Governance Research Centre (MIGREC) који 

финансира Европска унија националних пројеката; 

- 2016-2019. Erazmus + „Improving the protection and wellbeing of children in 

Europe: Enchancing the curriculum“. UK01-KA2013-013820 национални 

кординатор испред Универзитета у Београду. 

  

Стручно-професионални допринос 

- Angažovana kao guest editor za  International Journal of Environmental 

Research and Public Health [IJERPH] Special Issue “Family Support and 

Children’s Health and Wellbeing 

(https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/family_support_children_he

alth_wellbeing)  

- Angažovana kao guest editor za  Social Work and Social Sciences Review Special 

Issue Vol. 21 No. 2: Family Support in the European Context 

(https://journals.whitingbirch.net/index.php/SWSSR/issue/view/160), 

Published: 2020-05-18 

 

Рецензије 

- ВУЈОВИЋ, Ранка. Лишење родитељског права : материјалноправни и 

процесни аспекти. Београд: Службени гласник, 2019. 303 стр. Правна 

библиотека, Едиција Владавина права. ISBN 978-86-519-2335-0. 

[COBISS.SR-ID 276920076] 

- DRAŠKIĆ, Marija (уредник, аутор додатног текста), ŠARKIĆ, Nebojša 

(уредник, аутор додатног текста), ARSIĆ, Jelena (уредник, аутор додатног 

текста). Porodični zakon - dvanaest godina posle : tematski zbornik radova. 

Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, 2018. 389 str. 

Biblioteka Zbornici, komentari i priručnici, 5. ISBN 978-86-7952-002-9, ISBN 

978-86-519-2196-7. [COBISS.SR-ID 262533644] 

- Више рецензија за Journal of Child and Family Studies, Child and Family Social 

Work, Social Work Education. 

 

Рецензирала је и више стручних публикација и програма обуке акредитованих у 

систему социјалне заштите. Рецензирала више радова за часопис „Темида“,  „СМ: 

https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/family_support_children_health_wellbeing
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/family_support_children_health_wellbeing
https://journals.whitingbirch.net/index.php/SWSSR/issue/view/160
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/276920076?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/262533644?lang=sr
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Часопис за управљање комуницирањем/Communication management и Љетопис 

социјалног рада/ Annual of Social Work. Journal of Child and Family Studies (JCFS), и 

Health & Social Care in the Community (HSCC). 

 

Учешће на научним конференцијама 

- Невенка Жегарац, „Малолетнички брак у мигрантској популацији: изазови 

за политике и праксу“ Правни факултет универзитета Унион 21. октобар 

2022. године. https://ius.bg.ac.rs/wp-

content/uploads/2022/10/MALOLETNICKI-BRAK-I-IZAZOVI-U-ZASTITI-

PRAVA-DETETA_program.pdf 

- Anita Burgund Isakov, Violeta Markovic, Nevenka Zegarac. “Violence against 

girls in migrations on the Balkan route: Testimonies from girls in the camps in 

Bosnia and Herzegovina”. SVRI 7th international conference 19 – 23 September 

2022 in Cancún, Mexico. 

- Nevenka Zegarac, Cristina Nunes, Anita Burgund Isakov, Mariana Buciuceanu-

Vrabie, Nina Mesl & Johanna Sequeira  “Family support workforce skills: In 

search of conceptualization” in Symposia: “Advancing a Family Support Agenda 

at European Level: Contributions from the European Family Support Network", 

ISPCAN 2022 CONGRESS Child Protection for the Most Vulnerable Children and Families 

13-16 June, 2022. Tallinn, Estonia https://eurofamnet.eu/news/members-

eurofamnet-present-ipscan-and-eesc-conferences 

- Anita Burgund Isakov, Nevenka Zegarac Violeta Markovic “Consultations with 

migrant children - dilemmas on searching for the approach”.  Child migration and 

integration: trends & challenges June 2-4 2022. Ljubljana, Slovenia 

- Nevenka Žegarac, Anita Burgund Isakov, Natalija Perišić, and Violeta Marković, 

“Response System for the Migrant Children in Serbia: Challenges for the Rights-

Based Approach”. Global Campus South East Europe/European Regional Master 

Programme in Democracy and Human Rights in South East Europe 

(GCSEE/ERMA) CONFERENCE CHILDREN IN MIGRATION: 

PERSPECTIVES FROM SOUTH EAST EUROPE. 17 April 2021. 

https://childhub.org/sites/default/files/GCSEE%20Children%20in%20migration_

Conference_17%20April%202021.pdf 

- Mariana Buciuceanu-Vrabie, Nina Mešl and Nevenka Zegarac  (2020) Content 

analysis on professional skills in family support work based on international 

organizations’ webpage resources. Symposium: Evidence-informed family 

education and support in contemporary   Europe. Contributions from the 

European Family Support Network. ICESD. 8th International congress of 

Educational sciences and development, October 28-30, 2020. 

 https://en.educationcongress8.com/libro-de-resumenes 

https://ius.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/10/MALOLETNICKI-BRAK-I-IZAZOVI-U-ZASTITI-PRAVA-DETETA_program.pdf
https://ius.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/10/MALOLETNICKI-BRAK-I-IZAZOVI-U-ZASTITI-PRAVA-DETETA_program.pdf
https://ius.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/10/MALOLETNICKI-BRAK-I-IZAZOVI-U-ZASTITI-PRAVA-DETETA_program.pdf
https://eurofamnet.eu/news/members-eurofamnet-present-ipscan-and-eesc-conferences
https://eurofamnet.eu/news/members-eurofamnet-present-ipscan-and-eesc-conferences
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/erma/about.html
https://en.educationcongress8.com/libro-de-resumenes
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- Nevenka Zegarac, “Building a common base for Family support through 

European COST action” International Conference on the Occasion of the 

Centennial Anniversary of the Faculty of Philosophy in Skopje: Science and 

Society - Contribution of Humanities and Social 

Sciences. https://www.academia.edu/43983586/Science_and_Society_Contributio

n_of_Humanities_and_Social_Sciences 

- Nevenka Zegarac, “Ensuring relevance in Social Work education  

in Serbia“.  Europe and Central Asia Regional conference on planning, 

developing and supporting the Social Work and Social Service workforce 

Regional Conference on Social Work/Social Service Workforce Development, 

November 21, 22, 23, 2018 Bucharest, Romania, Unicef.org/eca/press-

releases/romanian-ministry-labor-and-social-justice-and-unicef-organize-high-

level-regional 

 

2. Наставна делатност (2017-2022) 

 

Од 2003 године је доцент, а од 2007. године ванредни професор на Одељењу 

за социјални рад и социјалну политику, ужа научна област Теорија и методологија 

социјалног рада. У звање редовне професорке изабрана је на Универзитету у 

Београду 17.10.2012. ужа научна област Теорија и методологија социјалног рада.  

Изводи наставу на додипломским студијама на преметима ''Социјални рад с 

појединцем'', „Социјални рад са децом и младима“ и „Заштита деце у миграцијама“ 

где организује и изводи предавања и вежбе.  

Руководилац је мастер студија на смеру за социјални рад од 2009 године  где 

организује и изводи предавања и вежбе на предмету „Вођење случаја у социјалном 

раду“.  

На докторским студијама Факултета политичких наука предаје на предмету 

„Теорија и методологија социјалног рада“ и „Квантитативна и квалитаивна 

истраживања у социјалном раду и социјлној политци“.  

Резултати евалуације педагошког рада проф. Жегарац од стране студената 

су последњих 5 година (2017-2022) уједначени, тако да је на основним студијама 

просечна оцена између 4.60 и 4.75, а на мастер студијама изнад 4.90. 

 

3. Менторства 

Проф др Невенка Жегарац је била ментор и члан комисије на више 

докторких, мастер, специјалистичких и дипломских радова студената Факултета 

политичких наука. 
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Ментор код одбрањних мастер радова  

TERZIĆ, Nikola. Mogućnost primene odlučivanja uz podršku kod odraslih i starijih lica 

sa mentalnim sa mentalnim smetnjama : gledišta i iskustva stručnih radnika 

centara za socijalni rad : master rad. Beograd: [N.Terzić], 2021. 68 list. 

[COBISS.SR-ID 49632265] 

 KARADŽIĆ, Miroslava. Praksa međunarodnog usvojenja dece : master rad. Beograd: 

[M.Karadžić], 2021. 70 list. [COBISS.SR-ID 41081097] 

SKORUPAN, Tamara. Stavovi stručnih radnika/ca centara za socijalni rad u Republici 

Srbiji o medijskom izveštavanju o njihovom radu : master rad. Beograd: 

[T.Skorupan], 2021. 74 list. [COBISS.SR-ID 37614601] 

 DŽUNIĆ, Jelena. Zadovoljstvo korisnica uslugom Sigurne kuće na teritoriji grada 

Pančeva : master rad. Beograd: [J.Džunić], 2021. 87 list. [COBISS.SR-ID 

37613577] 

JANKOVIĆ, Dijana. Odnos adolescenata na hraniteljstvu sa stručnim radnicima u 

Republici Srbiji : master rad. Beograd: [D:janković], 2020. 76 list. [COBISS.SR-

ID 32075273] 

 GAJIĆ, Miona. Ostvarivanje prava na participaciju adolescenata na hraniteljstvu u 

Republici Srbiji : perspektiva stručnih radnika : master rad. Beograd: [M.Gajić], 

2020. 63 list. [COBISS.SR-ID 23529225] 

JOCIĆ, Jovana. Ostvarivanje prava na participaciju dece ispod 10 godina starosti u 

postupcima sporova oko vršenja roditeljskog prava u Centrima za socijalni rad u 

Republici Srbiji : master rad. Beograd: [J.Jocić], 2020. 95 list. [COBISS.SR-ID 

32077321] 

 POZNAN, Emilija. Praksa organa starateljstva u slučajevima otuđenja deteta od 

roditelja u postupcima radi vršenja roditeljskog prava : master rad. Beograd: 

[E.Poznan], 2020. 63 list. [COBISS.SR-ID 32084233] 

 SERATLIĆ, Ivana. Primena porodične konferencije iz perspektive stručnih radnika/ca iz 

sistema socijalne zaštite u Srbiji : master rad. Beograd: [I.Seratlić], 2020. 100 list. 

[COBISS.SR-ID 32068873] 

 PANTOVIĆ, Ivana. Задовољство старих и одраслих особа услугом "Помоћ у кући" 

на територији општине Ивањица : мастер рад. Београд: [И. Пантовић], 

2019. 60 list. [COBISS.SR-ID 518448983] 

BILJIĆ, Jovana. Iskustva stručnih radnika za socijalni rad sa prepoznavanjem potreba 

dece u postupku ostvarivanja prava na materijalna davanja : master rad. Beograd: 

[J.Biljić], 2019. 77 list. [COBISS.SR-ID 518568535] 

ABDIĆ, Mia. Prikazivanje intervencija socijalnog rada za podsticanje post-traumatskog 

rasta : master rad. Beograd: [M.Abdić], 2019. 86 list. [COBISS.SR-ID 

518568279] 

 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/49632265?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/41081097?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/37614601?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/37613577?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/32075273?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/23529225?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/32077321?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/32084233?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/32068873?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/518448983?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/518568535?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/518568279?lang=sr
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MILENKOVIĆ, Milica. Profesionalno sagorevanje kod zaposlenih u ustanovi za smeštaj 

dece sa višestrukim smetnjama u razvoju: master rad. Beograd: [M. Milenković], 

2019. 66 list. [COBISS.SR-ID 518532695] 

KRŽA, Branislav. Participacija mladih u kreiranju socijalnih usluga : master rad. 

Beograd: [B. Krža], 2018. 66 list. [COBISS.SR-ID 518350935] 

ĐURĐEVIĆ, Jelena. Prikaz aktivnosti "Jesuit Refugee Service" u radu sa decom 

imigrantima bez pratnje : master rad. Beograd: [J. Đurđević], 2018. 56 list. 

[COBISS.SR-ID 518351191] 

TAŠKOVIĆ, Jovana. Učestolast i vrste kontakata dece na porodičnom smeštaju sa 

biološkim porodicama u Republici Srbiji : master rad. Beograd: [J. Tašković], 

2018. 89 list. [COBISS.SR-ID 518222167] 

NEŠKOVIĆ, Andrijana. Gledišta žena žrtava nasilja među intimnim partnerima o 

postupanju policije i pravosudnog sistema : master rad. Beograd: [A. Nešković], 

2017. 106 list. [COBISS.SR-ID 518061655] 

RANKOVIĆ, Marina. Iskustva korisnika uslugom "pomoć u kući" u opštinama Ljig, 

Lajkovac i Mionica : master rad. Beograd: [M. Ranković], 2017. 64 ist. 

[COBISS.SR-ID 518059095] 

VUJANOVIĆ, Marija. Iskustva stručnih radnika u primeni Posebnog protokola o 

postupanju centara za socijalni rad - organa starateljstva u slučajevima nasilja u 

porodici i ženama u partnerskim odnosima : master rad. Beograd: [M. Vujanović], 

2017. 71 list. [COBISS.SR-ID 518061143] 

JOVIĆ VUKADINOVIĆ, Suzana. Ostvarivanje potreba dece i mladih osoba sa 

smetnjama u razvoju u malim domskim zajednicama : master rad. Beograd: [S. 

Jović Vukadinović], 2017. 82 list. [COBISS.SR-ID 518061399] 

 

Ментор код одбрањених докторских радова  

ПУЦАРЕВИЋ, Бојана Сроднички старатељски смештај деце у Републици Србији: 

потреба за подршком и доступне социјалне услуге: докторска дисертација. 

Београд: [Б. Пуцаревић], одбрањен 09.05.2022. 

СКРОБИЋ, Љиљана Примена концепта најбољих интереса детета на браћу и 

сестре на алтернативном старању: докторска дисертација. Београд: [Љ. 

Скробић], одбрањен 09.05.2022. 

 

Ментор код прихваћених пријава докторских дисертација 

МАРКОВИЋ, Виолета, Карактеристике дечијег рада код непраћене и раздвојене 

деце у Србији, прихваћено на Већу научних области правно-економских наука 

Универзитета у Београду 13. 07.2021. 

ПОЛИЋ, Сања, Развој компетенција за подршку породици код стручних радника 

током приправничког стажа у социјалној заштити у Републици Србији, 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/518532695?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/518350935?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/518351191?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/518222167?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/518061655?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/518059095?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/518061143?lang=sr
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/518061399?lang=sr
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прихваћено на Већу научних области правно-економских наука Универзитета 

у Београду 25. 08.2021. 

ГЛИШИЋ, Милица, Компаративна анализа квалитета живота особа са 

деменцијом у приватним и државним установама за смештај одраслих и 

старијих, прихваћено на Већу научних области правно-економских наука 

Универзитета у Београду 25. 08.2021. 

МАРИЋ ОГЊЕНОВИЋ, Миљана, Родитељске праксе ромских породица у 

Републици Србији, прихваћено на Већу научних области правно-економских 

наука Универзитета у Београду 13. 07.2021. 

 

Члан комисије за одбрану докторске дисертације 

DESPOTOVIĆ, Vera M. Анализа ефикасности психосоцијалног програма за 

починиоце насиља у партнерским односима : докторска дисертација. 

Београд: [В.М. Деспотовић], 2018. 257 листова, 1 електронски оптички диск 

(cd-rom). http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:18123. [COBISS.SR-ID 518205271] 

ШИЛИЋ, Весна, Mentalno zdravlje dece na hraniteljstvu: uloga kvaliteta staranja o 

detetu od strane hranitelja, 2018. одбрањен 09.05.2022. на Универзитету у 

Новом Саду, Филозофски факултет.  

 

 

4. Допринос академској и широј заједници 

Стручно – професионални ангажман 

Чланица је регионалног центра за заштиту деце (РРЦ) Југоисточна Европа, као 

део мултидисциплинарне платформе и тима за заштиту деце. Кандидаткиња је и 

чланица  

- 2020 – Прецедница Управног одбора Центра за заштиту жртава трговине 

људима у Београду 

- 2020 – Чланица управног одбора Центра за права детета у Београду, 

https://cpd.org.rs/upravni-odbor-cpd/ 

- 2019- Чланица и прецедница савета УБ-ФПН 

- 2018-  Чланица Steering Committee Global Social Service Workforce Alliance 

https://www.socialserviceworkforce.org/alliance-steering-committee-members 

- 2015-2019. Прецедница Стручног савета Коморе социјалне заштите у Србији 

- 2015 -  Чланица Савета за права детета Републике Србије у више сазива  

 

Сарадник више невладиних организација које се баве заштитом деце: Центра за 

права детета, Центра за интеграцију младих, консултант УНИЦЕФ-а (од 2001. 

године) и Save the Children (од 2004) за питања заштите деце. Члан 

професионалних удружења Друштво социјалних радника Србије, Виктимолошко 

друштво Србије.  

http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:18123
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/518205271?lang=sr
https://cpd.org.rs/upravni-odbor-cpd/
https://www.socialserviceworkforce.org/alliance-steering-committee-members
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Друго стручно и друштвено-научно ангажовање  

 

- Коаутор и тренер у више програма обуке акредитована у систему социјалне 

заштите Р. Србије за стручне раднике у социјалној заштити  

- „Вођење случаја у центрима за социјални рад“ (обучено око 1500 стручних 

радника и 32 тренера) први пут акредитовано 2011.  

- „Оперативно планирање у центрима за социјални рад“ (обучено око 250 

стручних радника и 15 тренера). први пут акредитовано 2011.  

- „ Планирање сталности у социјлној заштити“ први пут акредитовано 2016.  

- „Примена Инструкције о начину рада установа и организација социјалне 

заштите у заштити деце од злоупотребе дечјег рада“, први пут акредитовано 

2020.  

- „Буди рука која воли: основни тренинг за професионалце у социјалној 

заштити“, акредитовано 2022, до сада обучено окп 350 стручних радника у 

социјлној заштити.  

 

 

 

Београд, 24 октобар 2022.     Проф. др Невенка Жегарац 
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