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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

На основу члана 63 и члана 64 Закона о високом образовању, као и члана 107
Статута Факултета и предлога Одељења за превенцију и третман поремећаја
понашања, Изборно веће Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
Универзитета у Београду, на IV редовној седници одржаној 31.1.2017. године,
донело је Одлуку о образовању Комисије за припрему извештаја о кандидатима за
избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Криминологија,
пенологија и виктимологија. Комисија је образована у следећем саставу:
1. Др Весна Николић-Ристановић, редовни професор Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију Унивезитета у Београду
2. Др Даница Васиљевић-Продановић, доцент Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију Унивезитета у Београду
3. Др Биљана Симеуновић-Патић, ванредни професор Криминалистичкополицијске академије у Београду.
Прегледом конкурсне документације Комисија је утврдила да су се на
расписани конкурс за избор сарадника у звање асистента за ужу научну област
Криминологија, пенологија и виктимологија, објављеном у недељном листу
Послови бр. 710, дана 25.1.2017. године, пријавила 2 кандидата: мр Љиљана
Стевковић, дипломирани специјални педагог и магистар дефектолошких наука Превенција и ресоцијализације лица са поремећајима у друштвеном понашању, и
Анита Илић, дипломирани правник и мастер правник.
Након детаљне анализе приложене документације и оцене законских услова
и стручних квалификација кандидата, Комисија има част да Изборном већу
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду,
поднесе следећи
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ИЗВЕШТАЈ
1. Љиљана Стевковић
Основни биографски подаци о кандидаткињи
Љиљана Стевковић je рођена 11. јуна 1979. године у Сремској Митровици,
где је завршила основну и средњу медицинску школу. Диплому специјалног
педагога стекла је 2004. године на Дефектолошком факултету. На истом факултету
је магистрирала 2013. године и исте године пријавила тему докторске дисертације.
Стручна биографија, награде и звања
Кандидаткиња мр Љиљана Стевковић основне студије на Дефектолошком
факултету завршила је 2004. године са просечном оценом 10,0. Током студија је
добила више награда и признања: награду Дефектолошког факултета за најбољег
студента у школској 2001/2002; награду Краљевске Амбасаде Норвешке за једног
од најбољих студената у 2003. години; награду Краљевског фонда Карађорђевић за
једног од најбољих студената у 2003. години; награду Скупштине града Београда за
студента генерације Дефектолошког факултета који је дипломирао у школској
2003/2004. Била је и стипендиста фонда за таленте града Сремска Митровица.
Октобра 2005. године уписала је магистарске студије на смеру Превенција и
третман поремећаја понашања Дефектолошког факултета Универзитета у Београду
које је завршила са просечном оценом 10,0. Магистарску тезу под насловом Утицај
ране насилне виктимизације на насилни криминалитет одраслих одбранила је 8.
фебруара 2013. године под менторством проф. др Весна Николић-Ристановић.
Током магистарских студија мр Љиљана Стевковић је похађала 25.
последипломски курс Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice у
организацији Светског виктимолошког друштва и International University Centre у
Дубровнику. 2015. године похађала је и успешно завршила COST Action IS1206
Training School Policy and Practice to Reduce and Prevent Femicide: Innovation and
Sustainability of Actions and Research у Риму, Италија, у организацији Управног
одбора пројекта COST Action IS1206 Femicide Across Europe.
2009. године од стране Виктимолошког друштва Србије награђена је као
талентовани млади истраживач. 2010., 2013. и 2014. године као млади европски
истраживач из области криминологије била је стипендиста Европског удружења за
криминологију, чиме је стипендирано њено учешће на годишњој међународној
научној конференцији Удружења.
Кандидаткиња мр Љиљана Стевковић под менторством проф. др Весне
Николић-Ристановић пријавила је тему докторске дисертације Породично насиље
малолетних лица на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију
Универзитета у Београду. Веће научних области друштвено-хуманистичких наука
Универзитета у Београду, а на захтев Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију на седници одржаној 4. јуна 2013. године дало је сагласност на
предлог теме докторске дисертације.
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Од 2005. године до 2013. године мр Љиљана Стевковић је била запослена
као истраживач приправник, а потом и као истраживач сарадник, на Институту за
криминолошка и социолошка истраживања у Београду. Током 2009. године
(школске 2008/2009), под менторством проф. др Јасне Хрнчић, била је ангажована
као сарадник у настави на предмету Форензичка психологија, на
Интернационалном Универзитету у Новом Пазару, департман у Панчеву.
Током школских година 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014
кандидаткиња Стевковић Љиљана је била ангажована као демонстраторка на
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију на обавезним и изборним
предметима под менторством проф. др Весне Николић-Ристановић:
Криминологија, Малолетничка делинквенија, Виктимологија и Насиље над децом у
породици. У овом периоду стекла је значајно педагошко искуство обављајући
бројне дужности, укључујући посебно: припрему и презентовање студентима
наставних јединица предвиђених за вежбе, осмишљавање тема за студентске
радове, преглед и описно оцењивање студентских радова, консултације са
студентима, вођење протокола о присуству и активном учешћу студената на
вежбама и предавањима, организовање предавања гостујућих предавача и стручних
посета референтним институцијама и установама, и друго. Од марта 2013. године
мр Љиљана Стевковић је запослена на Факултету за специјалну едукацију и
рехабилитацију на радном месту асистента за поменуте предмета на основним
студијама и предмете на мастер студијама: Квалитативне методе у криминологији и
виктимологији и Формална и неформална социјална контрола.
Током овог периода кандидаткиња мр Љиљана Стевковић је са ауторским и
коауторским радовима учествовала на 21 међународној научној конференцији из
области криминологије и виктимологије, у организацији Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду (2009, 2011, 2012, 2014 и
2015.); Виктимолошког друштва Србије (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016.);
Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу (2011.); Факултета за кривично
право и безбедност Универзитета у Марибору (2010.); Удружења за криминологију
и виктимологију Јужне Азије (2013.) и Европског удружења за криминологију
(2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015.). Такође, учествовала је и на 8
националних научних конференција у организацији Kриминалистичко-полицијске
академије у Београду, Друштва дефектолога Србије, Друштва психолога Србије и
Медицинског факултета Универзитета у Београду.
Кандидаткиња мр Љиљана Стевковић је чланица неколико националних и
међународних стручних удружења и секција: Виктимолошког друштва Србије,
Европског удружења за криминологију, Европске радне групе за организовани
криминал, Европске радне групе за виктимологију и Европске радне групе младих
истраживача у криминологији. Такође је и чланица и секретарка редакције
часописа водећег националног значаја Темида.
Учешће на пројектима
Током свог научно-истраживачког и педагошког рада кандидаткиња мр
Љиљана Стевковић била је ангажована на више научних пројеката Министарства
просвете, науке и технолошког развоја:
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- 2006-2010 - пројекат Института за криминолошка и социолошка
истраживања Превенција криминалитета и социјалних девијација.
- 2011 и даље - пројекат Института за криминолошка и социолошка
истраживања Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућности
социјалне интервенције
- 2011 и даље - пројекат Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију Развој методологије евидентирања криминалитета као
основа ефикасних мера за његово сузбијања и превенцију
Поред пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја мр Љиљана
Стевковић је била ангажована на неколико националних и међународних научноистраживачких пројеката, укључујући и један пројекат у оквиру FP7 програма
Европске комисије:
- 2006 - пројекат Altera MB Research Centre on Gender and Etnhicity из
Будимпеште и Асоцијације за женску иницијативу из Београда Жене и
мушкарци у Србији 2006: социоекономски положај и квалитет живота.
- 2007 - пројекат Виктимолошког друштва Србије и Института за
криминолошка и социолошка истраживања Популаризација науке и
промоција часописа Темида.
- 2008 - пројекат General Europe Foundation из Брисела и Развојне
организације Србије из Београда Europa Diary.
- 2009 - пројекат Max Planck Института у Фрајбургу, Факултета за
специјалну едукацију и рехабилитацију и Виктомолошког друштва
Србије Ставови студената о криминалитету.
- 2009 - пројекат Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и
равноправност полова и Виктимолошког друштва Србије Ка
свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини.
- 2010-2013 - пројекат Balkan Epidemiological study on child abuse and
neglect – BECAN у оквиру FP7 програма Европске комисије HEALTHF2-2009-223478.
- 2010 - пројекат УНИФЕМ-а и Виктимолошког друштва Србије Праћење
примене закона у области насиља у породици.
- 2011-2012 - пројекат Open Society Institute, Будимпешта и
Виктимолошког друштва Србије Људска права жена у затвору –
залагање за жртве насиља које се налазе у затвору.
- 2012 - пројекат Виктимолошког друштва Србије Припрема за излазак на
слободу и социјална интеграција осуђеница.
- 2013-2014 - пројекат International Self-reported Juvenile Delinquency 3
(ISRD3). Међународни координатор пројекта је проф. др Мартин Килиас
(Универзитет у Цириху). Пројекат у Србији имплементирали Факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију и Виктимолошко друштво
Србије, национална координаторка пројекта је проф. др Весна НиколићРистановић.
- 2013 - пројекат European Sourcebook on Crime and Criminal Justice
Statistics, 5th Edition. Пројекат у Србији имплементирало Виктимолошко
друштво Србије, национална координаторка пројекат је проф. др Весна
Николић-Ристановић.
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2015 и даље - пројекат COST Action IS1206 Femicide Across Europe,
чланица истраживачког тима Републике Србије и MC substitute.
2016 и даље - пројекат Зaустaви – Зaштити – Пoмoзи - Снaжнији
институциoнaлни oдгoвoр нa рoднo зaснoвaнo нaсиљe у АП Вoјвoдини,
Нoви Сaд, Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa здрaвствo.

Објављени радови и саопштења са стручних и научних конференција

Поглавље у монографији водећег међународног значаја или рад у тематском
зборнику водећег међународног значаја (М13=7x2=14)
1. Nikolic-Ristanovic, V., Stevkovic, Lj. (2016) Women and children as victims and
offenders: The impact of armed conflict and post-conflict period challenges. У: H.
Kury, S. Redo, E. Shea (ур.) Women and children as victims and offenders:
Background, prevention, reintegration - Suggestions for succeeding generations,
Volume 1. Switzerland: Springer, str. 559-594.
2. Ćopić, S., Stevković Lj., Šaćiri, B. (2016) Prison for Women Offenders in Serbia:
Current Situation and Perspectives. У: C. Reeves (ур.) Experiencing
Imprisonment: Research on the Experience of Living and Working in Carceral
Institutions. Oxon, New York: Routledge, str. 190-207.
Поглавље у монографији међународног значаја или рад у тематском зборнику
међународног значаја (М14=4x2=8)
1. Nikolić-Ristanović, V., Dimitrijević, J., Stevković, Lj. (2011) Feelings of
insecurity, victimization experience and students' attitudes toward punishment. У:
H. Kurry, E. Shea; (ур.), Punitivity International Developments: Insecurity and
Punitiveness. Germany: Bochum, str. 357-378
2. Nikolic-Ristanovic, V., Stevkovic, Lj. (2016) Application of Domestic Violence
Legislation in Serbia: The Impact of Gender of Offender and Other Factors. У: K.
Jaishankar (ур.) Interpersonal Criminology: Revisiting Interpersonal Crimes and
Victimization. New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, str. 141-161.
Рад у часопису међународног значаја верификован посебном одлуком
(М24=4x1=4)
1. Николић-Ристановић, В., Стевковић, Љ. (2013) Европска збирка података о
криминалитету и кривичном правосуђу: карактеристике и значаја за развој
евиденција криминалитета у Србији. Социолошки преглед, 48(3), стр. 373400.
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Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33=1x1=1)
1. Nikolić-Ristanović, V., Stevković, Lj. (2013) Application of domestic violence
legislation and gender. U: K. Jaishankar, N. Ronnel (eds.) Second international
conference of the South Asian Society of criminology and victimology: conference
proceedings (11-13.1.2013, Kanyakumari, Tamil Nadu, India; South Asian
Society of Criminology and Victimology - SASCV and Department of
Criminology and Criminal Justice ), стр. 351-354.
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34=0.5x27=13,5)
1. Nikolić-Ristanović,V, Dimitrijević, J. i Stevković Lj. (2009) Attitudes of
Students toward Risk, Crime and Punishment in Serbia. IX Annual Conference of
the European Society of Criminology- Criminology and Crime Policy Between
Human Rights and Effective Crime Control, Ljubljana, 9-12.9.2009., book of
abstracts, стр. 47.
2. Stevković, Lj., Dimitrijević, j. (2010) Childhood victimization among female and
male inmates. 8. Bienale international conference ”Policing in Central and eastern
Europe: Social control of unconventional deviance“, Ljubljana: Faculty of
criminal justice and security, 22-24.9.2010, Social control 2010, стр. 232-233.
3. Nikolić-Ristanović, V., Stevković, Lj., Petrović, N. (2010) Prevalence and
characteristics of domestic violence in the province of Vojvodina (Republic of
Serbia). X Conference of the European Society of Criminology – Crime and
criminology: from individuals to organizations, Liege, 9-11.9.2010., book of
abstracts, стр.148-149.
4. Стевковић, Љ. (2011) Анализа евидентирања случајева злостављања и
занемаривања деце: Искуства пилот истраживања у Центру за социјални рад
града Београда. 20. дани Рамира и Зорана Бујаса. Загреб: Филозофски
факултет Свеучилишта у Загребу, 7-9. април 2011., зборник резимеа, стр.
25.
5. Stevković, Lj. (2011) Characteristics of child abuse and neglect in Serbia. XI
Annual Conference of the European Society of Criminology- Rethinking crime
and punishment in Europe. Lithuania, Vilnius, 21-24.9.2011, book of abstracts,
стр. 108.
6. Dimitijević, J., Stevković, Lj. (2011) Research on corruption in Serbia:
challenges and obstacles. XI Annual Conference of the European Society of
Criminology- Rethinking crime and punishment in Europe. Lithuania, Vilnius,
21-24.9.2011, book of abstracts, стр. 286.
7. Стевковић, Љ. (2011) Евидентирање и приказ података о насиљу над децомместо жртве у званичним статистикама. Жртве криминалитета и жртве
рата: међународни и домаћи контекст. Друга међународна годишња
конференција, Виктимолошко друштво Србије, Београд, 24-25.11.2011.,
књига апстраката стр. 62.
8. Димитријевић, Ј., Стевковић, Љ. (2011) Виктимизација и делинквентно
понашање малолетника. Специјална едукација и рехабилитација данас. Пети
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међународни научни скуп, ФАСПЕР, Златибор, 24-27.9.2011., књига
резимеа, стр.147.
9. Čopić, S., Stevković, Lj., Šaćiri, B., (2012) Women in prison in Serbia, XII
Annual Conference of the European Society of Criminology-Criminology in the
21st Century: a Necessary Balance Between Freedom and Security. Spain:
Bilbao, 12-15.9.2012., Book of abstracts, стр. 84.
10. Nikolić-Ristanović, V., Stevković, Lj. (2012) Application of domestic violence
laws: the impact of gender and related factors. XII Annual Conference of the
European Society of Criminology-Criminology in the 21st Century: a Necessary
Balance Between Freedom and Security. Spain: Bilbao, 12-15.9.2012., Book of
abstracts, стр. 303.
11. Stevković, Lj., Vasiljevic Prodanovic, D. (2012) Do penal policy makers shape or
listen public opinion. XII Annual Conference of the European Society of
Criminology-Criminology in the 21st Century: a Necessary Balance Between
Freedom and Security. Spain: Bilbao, 12-15.9.2012., Book of abstracts, стр. 121.
12. Николић-Ристановић, В., Стевковић, Љ. (2012) Судски предмети као извор
података о примени законских одредби о насиљу у породици у Србији.
Шести међународни научни скуп - Специјална едукација и рехабилитација
данас. Београд: ФАСПЕР. Београд, 14-16.9.2012., Зборник резиме, стр. 128.
13. Димитријевић Ваван, Ј., Стевковић, Љ. (2012) Организовани криминал и
корупција: искуства из Србије. Шести међународни научни скуп Специјална едукација и рехабилитација данас. Београд: ФАСПЕР. Београд,
14-16. септембар 2012., Зборник резиме, стр. 130.
14. Стевковић, Љ. (2012) Друштвене мреже као средство сексуалног
узнемиравања малолетница. Трећа међународна годишња конференција
Виктимолошког друштва Србије, Жртве и савремени друштвени контекст:
теорија, пракса и активизам. Београд, 22-23.11.2012., стр. 23.
15. Stevković, Lj. (2013) Victim in childhood, violent offender in adulthood: testing
theory of cycle of violence. XIII Annual Conference the European Society of
Criminology – Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in
Comparative Perspective, Hungary: Budapest, 4-7.9. 2013., стр. 4.
16. Стевковић, Љ. (2013) Вишеструка и континуирана експлоатација деце
просјака. 4. међународна конференција Виктимолошког друштва Србије
Жртве и савремени одговори на криминалитет: између заштите и
злоупотребе, Београд, 28-29.11.2013., стр. 33.
17. Stevkovic, Lj., Nikolic-Ristanovic, V., Kilias, M., Lukash, A. (2014) First results
of ISRD3 Serbia. XIV Annual Conference the European Society of Criminology Criminology of Europe: Inspiration by diversity, Prag, 10-13.9.2014., стр. 111.
18. Nikolic-Ristanovic, V., Copic, S., Stevkovic, Lj. (2014) Experiences of Serbia in
collecting the data on crime and criminal justice for the European Source Book
(5th edition). XIV Annual Conference the European Society of Criminology Criminology of Europe: Inspiration by diversity, Prag, 10-13.9.2014., стр. 159.
19. Stevkovic, Lj. (2014) Domestic violence by minors in Serbia: Prevalence and
characteristics. XIV Annual Conference the European Society of Criminology Criminology of Europe: Inspiration by diversity, Prag, 10-13.9.2014., стр. 363.
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20. Николић-Ристановић, В., Ћопић, С., Стевковић, Љ. (2014) Подаци о
криминалитету и кривичном правосуђу: искуства првог учешћа Србије у
пројекту Европска збирка података о криминалитету и кривичном правосуђу
(пето издање). 8. међународни скуп: Специјална едукација и рехабилитација
данас. Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 79.11.2014., стр. 90-91.
21. Стевковић, Љ. (2014) Циклус насиља: искуство насилне виктимизације у
детињству као пут у насилну криминализацију у одраслом добу. 5. годишња
конференција Виктимолошког друштва Србије Заштита жртава:
међународно право, национална законодавства и пракса, Београд, 2728.11.2014., стр. 35.
22. Stevkovic, Lj. (2015) Juveniles as victims and as perpetrators: violent
victimization and violent behavior of juveniles towards family members. XV
Annual Conference the European Society of Criminology - Criminology as unitas
multiplex: Theoretical, epistemological and methodological developments, Porto,
2-5.9.2015., стр. 228.
23. Stevkovic, Lj., Nikolic-Ristanovic, V. (2015) Scope, structure and gender
differences of self-reported juvenile delinquency in Serbia. XV Annual
Conference the European Society of Criminology - Criminology as unitas
multiplex: Theoretical, epistemological and methodological developments, Porto,
2-5.9.2015., стр. 689.
24. Николић-Ристановић, В., Стевковић, Љ. (2015) Распрострањеност,
карактеристике и могуће мере превенције сексуалног узнемиравања на
високошколским установама: Методологија и кључни резултати
емпиријског истраживања на Факултету за специјалну едукацију и
рехабилитацију. У: М. Вуковић (ур.) Девети међународни скуп „Специјална
едукација и рехабилитација данас“, књига резимеа. Београд: Факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију, стр. 70-71.
25. Стевковић, Љ., Николић-Ристановић, В. (2015) Виктимизација и
делинквентно понашање малолетних лица: Резултати Међународне анкете
самопријављивањем малолетничке делинквенције у Србији. У: Нови
трендови у виктимолошкој теорији и пракси: Дилеме и изазови у заштити
жртава, шеста годишња конференција Виктимолошког друштва Србије,
Београд, 26. и 27.11.2015., стр. 34-35.
26. Николић-Ристановић, В., Стевковић, Љ. (2016) Срећа као фактор
виктимизације и делинквенције малолетних лица. У: Безбедност и
виктимизација: Изазови друштвеног реаговања и заштите жртава, седма
годишња међунардона конференција Виктимолошког друштва Србије.
Београд, 24. и 25.11.2016., стр. 37.
Поглавље у монографији или тематском зборнику водећег националног
значаја (М44=2x18=36)
1. Стевковић, Љ. (2012) Евидентирање и приказ података о насилном
криминалитету малолетника: инострана и искуства из Србије. У: В.
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Николић-Ристановић (ур.) Евидентирање криминалитета: искуства из
света и Србије. Београд: ,,Прометеј“, стр. 105-130.
2. Ћопић, С., Стевковић, Љ. (2012) Евидентирање података о насиљу у
породици и значај међусекторске сарадње: нека страна искуства. У: В.
Николић-Ристановић (ур.) Евидентирање криминалитета: искуства из
света и Србије. Београд: ,,Прометеј“, стр. 159-176.
3. Николић-Ристановић, В., Димитријевић, Ј., Стевковић, Љ. (2009)
Мишљење студената о друштвеној реакцији на криминалитет. У: Д.
Радовановић (ур.) Истраживање у специјалној педагогији. Београд:
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, стр. 65-76.
4. Димитријевић-Ваван, Ј., Стевковић, Љ. (2014) Старосна граница
малолетства и значај њеног одређивања. У: В. Николић-Ристановић, Љ.
Стевковић (ур.) Малолетничка делинквенција у свету и Србији: трендови и
друштвени одговори. Београд: Прометеј и Факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију, стр. 13-22
5. Стевковић, Љ. (2014) Обим, структура и динамика малолетничког
криминалитета у свету и Србији. У: В. Николић-Ристановић, Љ. Стевковић
(ур.) Малолетничка делинквенција у свету и Србији: трендови и друштвени
одговори. Београд: Прометеј и Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, стр. 23-38.
6. Стевковић, Љ. (2014) Род и малолетничка делинквенција. У: В. НиколићРистановић, Љ. Стевковић (ур.) Малолетничка делинквенција у свету и
Србији: трендови и друштвени одговори. Београд: Прометеј и Факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију, стр. 57-71.
7. Стевковић, Љ. (2014) Насиље над децом и малолетничка делинквенција. У:
В. Николић-Ристановић, Љ. Стевковић (ур.) Малолетничка делинквенција у
свету и Србији: трендови и друштвени одговори. Београд: Прометеј и
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, стр. 115-125.
8. Стевковић, Љ. (2014) Карактеристике насилног понашања малолетника
према члановима породице. У: В. Николић-Ристановић, Љ. Стевковић (ур.)
Малолетничка делинквенција у свету и Србији: трендови и друштвени
одговори. Београд: Прометеј и Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, стр. 127-144.
9. Стевковић, Љ., Ковачевић, М. (2015) Излагање личних информација и
фотографија на друштвеним мрежама и ризици за безбедност малолетница.
У: Д. Коларић (ур.) Супротстављање савременим облицима
криминалитета - анализа стања, европски стандарди и мере за
унапређење, том 2. Београд: Криминалистичко-полицијска академија, стр.
415-427.
10. Николић-Ристановић, В., Стевковић, Љ. (2015) Међународна анкета
самопријављивањем
малолетничке
делинквенције:
Истраживање
делинквентног понашања и виктимизације малолетних лица. У: И.
Стевановић (ур.) Малолетници као учиници и жртве кривичних дела и
прекршаја. Београд: Институт за криминолошка и социолошка
истраживања, стр. 259-274.
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11. Ковачевић, М., Стевковић, Љ. (2016) Индикатори о малолетничком
правосуђу и евидентирање криминалитета малолетника у Србији. У:
Ђорђевић, Ђ. (ур.) Европске интеграције, правда, слобода, безбедност, том
1. Београд: Криминалистичко-полицијска академија, стр. 391-408.
12. Стевковић, Љ.,
Николић-Ристановић, В. (2016) Истраживање
малолетничке делинквенције у Србији применом Међународне анкете
самопријављивањем делинквенције (ISRD3): Методолошки оквир. У: В.
Николић-Ристановић (ур.) Делинквенција и виктимизација малолетних лица
у Србији: Резултати Међународне анкете самопријављивањем
делинквенције. Београд: Прометеј, стр. 7-18.
13. Стевковић, Љ. (2016) Недозвољена понашања у комшилуку и малолетничка
делинквенција. У: В. Николић-Ристановић (ур.) Делинквенција и
виктимизација малолетних лица у Србији: Резултати Међународне анкете
самопријављивањем делинквенције. Београд: Прометеј, стр. 173-186.
14. Стевковић, Љ. (2016) Пријатељи и делинквентно понашање малолетних
лица. У: В. Николић-Ристановић (ур.) Делинквенција и виктимизација
малолетних лица у Србији: Резултати Међународне анкете
самопријављивањем делинквенције. Београд: Прометеј, стр. 187-222.
15. Стевковић, Љ. (2016) Злостављање животиња као фактор малолетничке
делинквенције. У: В. Николић-Ристановић (ур.) Делинквенција и
виктимизација малолетних лица у Србији: Резултати Међународне анкете
самопријављивањем делинквенције. Београд: Прометеј, стр. 223-234.
16. Стевковић, Љ. (2016) Друштвене мреже као фактор малолетничке
делинквенције. У: В. Николић-Ристановић (ур.) Делинквенција и
виктимизација малолетних лица у Србији: Резултати Међународне анкете
самопријављивањем делинквенције. Београд: Прометеј, стр. 235-240.
17. Николић-Ристановић, В., Стевковић, Љ. (2016) Виктимизација,
делинквенција и срећа. У: В. Николић-Ристановић (ур.) Делинквенција и
виктимизација малолетних лица у Србији: Резултати Међународне анкете
самопријављивањем делинквенције. Београд: Прометеј, стр. 241-248.
18. Стевковић, Љ., Николић-Ристановић, В. (2016) Виктимизација и
делинквенција малолетних лица. У: В. Николић-Ристановић (ур.)
Делинквенција и виктимизација малолетних лица у Србији: Резултати
Међународне анкете самопријављивањем делинквенције. Београд: Прометеј,
стр. 249-305.
Поглавље у монографији или тематском зборнику националног значаја
(М45=1.5x3=4.5)
1. Стевковић, Љ.
(2009) Концепт ресторативне правде као савремени
друштвени одговор на криминалитет малолетника, У: М. Благојевић, З.
Стевановић (ур.) Превенција криминала и социјалних девијација, Београд:
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, стр. 245-259.
2. Николић-Ристановић, В., Стевковић, Љ. (2010) Карактеристике физичког и
сексуалног насиља у породици анализа последњег случаја насиља, У: В.
Николић-Ристановић (ур.) Насиље у породици у Војводини, Нови Сад:
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Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова,
стр. 79-92.
3. Стевковић, Љ., Димитријевић, Ј. (2011) Виктимизација старих у
породичном и институционалном окружењу. У: В. Николић-Ристановић, С.
Ћопић, (ур.) Права жртава и ЕУ: Изазови пружања помоћи жртвама.
Београд: Виктимолошко друштво Србије и ,,Прометеј“, стр. 335-354.
Уређивање тематског зборника водећег националног значаја (М48=2x1=2)
1. Николић-Ристановић, В., Стевковић, Љ. (ур.) (2014) Малолетничка
делинквенција у свету и Србији: Tрендови и друштвени одговори. Београд:
Прометеј и Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију.
Рад у водећем часопису националног значаја (М51=2x6=12)
1. Стевковић, Љ. (2006) Карактеристике насиља над децом у породици и
његове последице по здравље. Темида, 9 (3), стр. 23-31.
2. Стевковић, Љ. (2009) Трговина људским органима. Темида, 12 (1), стр. 3346.
3. Стевковић, Љ. (2012) Место жртве у евиденцијама насиља над децом.
Темида, 15 (3) , стр. 77-98.
4. Ћопић С., Стевковић, Љ., Шаћири, Б. (2012) Третман и остваривање права
осуђеница у Казнео-поправном заводу за жене Пожаревац. Темида, (15) 4,
стр. 45-71.
5. Петковић, Н., Поповић, З., Стевковић, Љ. (2013) Ставови професионалаца
према увођењу регистра учинилиаца кривичних дела против полне слободе
према малолетницима. Темида, (16) 2, стр. 103-131.
6. Стевковић, Љ. (2013) Када жртва постане насилник – насилна виктимизација
у детињству, насилно криминално понашање у одраслом добу. Темида, 16
(3), стр. 5-25.
Рад у часопису националног значаја (М52=1.5x6=9)
1. Стевковић, Љ. (2007) Породично насиље над децом - феноменолошки
апект. Социјална мисао, 14 (2), стр. 7-26.
2. Стевковић, Љ. (2007) Насилна виктимизација као фактор ризика за насилно
криминално понашање малолетника. Зборник Института за криминолошка
и социолошка истраживања, 26 (1-2), стр. 309-321.
3. Стевковић, Љ., Васиљевић, Д. (2008) Електронско праћење у области
извршења кривичних санкција. Зборник Института за криминолошка и
социолошка истраживања, 27 (1-2), стр. 265-280.
4. Димитријевић Ваван, Ј., Стевковић, Љ. (2012) Алкохол као криминогени
фактор. Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања,
31 (1), стр. 241-258.
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5. Стевковић, Љ. (2012) Посредна виктимизација деце као фактор ризика
насилног криминалног понашања у одраслом добу. Зборник Института за
криминолошка и социолошка истраживања, 31 (2), стр. 239-250.
6. Стевковић, Љ. (2013) Телесна казна: (Насилно) средство васпитања деце као
фактор ризика насилног понашања у одраслом добу. Зборник Института за
криминолошка и социолошка истраживања, 32 (1), стр. 165-184.
Саопштење са националног скупа штампано у изводу (М64=0.5x7=3.5)
1. Васиљевић, Д., Исаиловић, Љ. (2006) Упућивање малолетника на
медијацију у фази пре покретања кривичног поступка, У: Н. Димић (ур.)
Зборник резимеа Јануарски дани дефектолога, Друштво дефектолога
Заједнице Србије и Црне Горе, Врњачка Бања, 13-18.1.2006., стр.144.
2. Васиљевић, Д., Стевковић, Љ. (2007) Теоријски и практични домети
међународних студентских конгреса, У: Н. Димић, (ур) Зборник резимеа
Јануарски дани дефектолога, Друштво дефектолога Србије, Врњачка Бања,
14-19.1.2007., стр. 55.
3. Стевковић, Љ. (2009) Савремена средства комуникације као начин
преношења насилног модела понашања међу децом и адолесцентима, У: Н.
Димић, (ур.) Зборник резимеа Јануарски дани дефектолога, Друштво
дефектолога Србије, Златибор, 18-21.1.2009., стр.148.
4. Николић-Ристановић, В., Ћопић, С., Петровић, Н. М., Стевковић, Љ. (2010)
Истраживање насиља у породици у Војводини, У: Здрав појединац, здраво
друштво-књига резимеа, Београд: Друштво психолога Србије, 58. Научностручни скуп психолога Србије, Златибор, 26-29.5.2010., стр. 194-195.
5. Димитријевић, Ј., Стевковић, Љ. (2010) Страх од криминалитета, У: В.
Бумбаширевић, (ур.), Зборник резимеа, 51. Конференција студената
биомедицинских наука у организацији Медицинског факултета
Универзитета у Београду, Македонија, Охрид, 23-27.4.2010., стр. 386.
6. Стевковић, Љ. (2011) Примена анкете о виктимизацији у истраживању
насиља у породици. Наш идентитет и друштвене промене: 59. научностручни скуп психолога Србије, Друштво психолога Србије, Сокобања, 14.6.2011., зборник резимеа, стр. 104.
7. Николић-Ристановић, В., Стевковић, Љ. (2015) Међународна анкета
самопријављивањем малолетничке делинквенције: значај сарадње са
психологом приликом анкетирања ученика о њиховој виктимизацији и
делинквентном понашању. У: Струковни идентитет психолога и
међуресорна сарадња, књига резимеа 63. научно-стручног скупа Друштва
психолога Србије, 27-30.5.2015, Београд: Друштво психолога Србије, стр.
37.
Научна критика у часопису ранга М51 (М56=0.5x8=4)
1. Стевковић, Љ. (2007) Приказ књиге: Балтазаревић, В., Мобинг:
комуникација на четири ноге. Панчево: Мали Немо 2007. Темида, 10 (3), стр.
75-77.
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2. Стевковић, Љ. (2008) Приказ књиге: Lee, M. (2007) (ed), Human Trafficking.
Devon: Willan Publishing, Tемидa, 11 (4), стр. 89-95.
3. Стевковић, Љ. (2011) Приказ књигe: Durrant, J. E., Smith, A. B. (2011) (eds)
Global pathways to abolishing physical punishment: realizing children's rights.
New York: Routledge. Taylor & Francis Group. Teмидa, (14) 3, стр. 93-97.
4. Стевковић, Љ. (2013) Прикaз књигe: A. Šelih, A. Završnik (ed.) Crime and
transition in Central and Eastern Europe. New York, Heidelberg, Dordercht,
London: Springer 2012. Teмидa, 16 (1), str. 173-178.
5. Стевковић, Љ. (2014) Прикaз књигe: J. Temkin, B. Krahe, Sexual assault and
the justice gap: A question of attitude. Oxford i Portland: Hart Publishing, 2008.
Teмидa, 17 (3), str. 107-112.
6. Стевковић, Љ. (2014) Прикaз књигe: A. Holt, Adolescent-to-parent Abuse:
Current Understandings in Research, Policy and Practice, Bristol: University of
Bristol The Policy Press, 2013. Teмидa, 17 (4), str. 127-132.
7. Стевковић, Љ. (2015) Прикaз књигe: N. Ronel, D. Segev (ed.), Positive
criminology, New York, London: Routledge, 2015. Teмидa, 18 (3-4), str. 177184.
8. Стевковић, Љ. (2016) Прикaз књигe: R. E. Dobash, R. Dobash, When Men
Murder Women, 2015. New York: Oxford University Press, 2015. Teмидa, 19 (34), стр. 587-592.
Приказ научне конференције
1. Стевковић, Љ., Димитријевић, Ј. (2010) 10. годишња конференција
Eвропског удружења за криминологију „Криминалитет и криминологија: од
појединца до организације“ (X Conference of the European Society of
Criminology – Crime and criminology: from individuals to organizations),
Темида, (13) 3, стр. 113-120
2. Стевковић, Љ., Димитријевић, Ј. (2010) Прва годишња конференција
Виктимолошког друштва Србије „Права жртава и ЕУ: изазови пружања
помоћи жртвама“, Темида (13) 4, стр. 83-91
3. Стевковић, Љ., Ћопић, С. (2013) 12. годишња конференција Eвропског
удружења за криминологију „Криминологија у 21. веку: неопходна
равнотежа између слободе и сигурности“ (XII Annual Conference of the
European Society of Criminology-Criminology in the 21st Century: a Necessary
Balance Between Freedom and Security.), Темида, 16 (1), стр. 163-172.
4. Стевковић, Љ. (2016) Приказ конференције: XВ годишња конференција
Европског удружења за криминологију „Криминологија као јединство
вишеструкости: теоретски, епистемиолошки и методолошки развој“ ((XV
Conference of the European Society of Criminology - Criminology as unitas
multiplex: Theoretical, epistemiological and methodological developments).
Темида, 19 (1), стр. 91.
5. Стевковић, Љ. (2016) Приказ пројекта COST Аkciја IS1206 Femicide Across
Europe: Међунационална сарадња истраживача у проучавању фемицида COST Акција IS1206 Фемицид широм Европе 2013-2017. Темида, 19 (3-4),
стр. 555-569.
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Оцена резултата научног, истраживачког и педагошког рада
На основу анализе научног и стручног ангажовања кандидаткиње, као и
објављених радова Комисија је констатовала да кандидаткиња мр Љиљана
Стевковић има квалитете потребне за звање асистента за научну област
Криминологија, пенологија и виктимологија. Најпре, на то указује њена просечна
оцена на основним и магистарским студијама, укупни резултати и активности
током студирања, а затим и искуство и ангажовање након завршетка студија.
Кандидаткиња има педагошко искуство на факултету, као и интерес и смисао за
научно-истраживачки рад и то првенствено за област криминологије, пенологије и
виктимологије, који је недвосмислено показала учешћем на научно-истраживачким
пројектима и објављеним радовима.
На основу анализе научног и стручног ангажовања кандидаткиње мр
Љиљане Стевковић, Комисија је констатовала да она испуњава све услове
предвиђене конкурсом и прописане чл. 72 Закона о високом образовању за избор у
звање асистента јер је:
1. завршила студије првог степена на Факултету за специјалну едукацију и
рехабилитацију, са просечном оценом 10,0, дакле преко 8
2. има звање магистра наука и одобрена јој је тема докторске
дисертације од стране Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука Универзитета у Београду
3. показује смисао за педагошки и научни рад.
2. Анита Илић
Основни биографски подаци
Анита Илић је рођена 31.3.1988.године. Дипломирала је на Правном
факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду 27.9.2011. године, са просечном
оценом 6,81, а звање мастер правник стекла је на Правном факултету у Нишу
24.4.2014. године. Школске 2014/15. године уписала је докторске академске студије
на Правном факултету у Нишу.
Стручна биографија и објављени научни радови
Анита Илић је звање мастер правник стекла је на Правном факултету у
Нишу 24.4.2014. Одбранила је завршни рада из области пенологије под називом
„Историјски развој друштвене реакције на криминално понашање“. У периоду
6.12.2014. до 8.12.2016. обављала је приправнички стаж у Основном суду Лебане у
циљу полагања правосудног испита.
Објавила је два научна рада и то:
1. Илић, А. (2014) Кажњавање малолетника у Републици Србији, Нова
научна едукативна мисао, 3.
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2. Илић, А. (2014) Историјски развој друштвене реакције на криминално
понашање, Нова научна едукативна мисао, 3.
Оцена резултата научног, истраживачког и педагошког рада
Комисија је констатовала да кандидаткиња Анита Илић не испуњава услове
за избор у звање асистента за ужу научну област Криминологија, пенологија и
виктимологија, јер је студије првог степена завршила са оценом 6,81, дакле мањом
од 8, није завршила Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију како је
конкурсом предвиђено, нити има изражен смисао за научни и педагошки рад.
Закључно мишљење и предлог Комисије
Полазећи од наведених оцена, чланови Комисије су једногласни у закључку
да кандидаткиња мр Љиљана Стевковић испуњава све прописане услове
предвиђене конкурсом. Завршила је студије првог степена на Факултету за
специјалну едукацију и рехабилитацију, са просечном оценом 10,0, дакле преко 8,
има звање магистра наука и одобрена јој је тема докторске дисертације од стране
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду.
Има већи број објављених научних радова у земљи и иностранству, и учешће у
већем броју националних и међународних научно-истраживачких пројеката, чиме
је показала изузетан смисао за научно-истраживачки рад у ужој научној области
Криминологија, пенологија и виктимологија. Поред тога, мр Љиљана Стевковић
има и искуство у педагошком раду на факултету које је стицала као демонстраторка
и асистенткиња на предметима из уже научне области за коју се бира асистент.
Чланови Комисије високо вреднују њен научни и педагошки рад.
Кандидаткиња Анита Илић не испуњава услове конкурса јер је студије првог
степена завршила са оценом мањом од 8, није завршила нити је студент докторских
студија на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, нити има изражен
смисао за научни и педагошки рад.
Имајући у виду наведено, чланови Комисије имају част да Изборном већу
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду,
предложе да мр Љиљану Стевковић изабере у звање асистента за ужу научну
област Криминологија, пенологија и виктимологија.
У Београду,
14.2. 2017.
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