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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Изборном већу факултета 

Одељењу за превенцију и третман поремећаја понашања 

 

 Изборно веће Универзитета у Београду - Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију, на I редовној седници Изборног већа, одржаној 31. 10. 2017. године, на 

основу члана 84. Закона о високом образовању, члана 107. Статута Факултета и 

предлога Одељења за превенцију и третман поремећаја понашања, донело је Одлуку о 

образовању Комисије за припрему извештаја за избор у звање асистента за ужу 

научну област Социјална патологија у следећем саставу:  

1. Проф.  др Александар Југовић, редовни професор Универзитета у Београду, 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, 

2. Проф. др Зоран Илић, редовни професор Универзитета у Београду, Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију, и 

3. Проф. др Мирослав Бркић, редовни професор Универзитета у Београду, 

Факултета политичких наука. 

 

Именована Комисија подноси Изборном већу следећи 

  

ИЗВЕШТАЈ 

  

На објављени конкурс у огласним новинама Националне службе за 

запошљавање „Послови“, број 748, који је изашао у среду 25. 10. 2017. године, 

пријавила се једна кандидаткиња - Драгица Богетић, мастер дефектолог и студенткиња 

прве године докторских студија, на студијском програму Дефектологија. 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

            Драгица Богетић рођена је 10. 02. 1992. године, у Београду, општина Звездара. 

Основну школу и гимназију (друштвено-језички смер) завршила је у Београду. 

Школске 2011/12. године уписала је основне академске студије на Универзитету у 

Београду - Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, студијски програм  
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Превенција и третман поремећаја понашања. Дипломирала је у септембру 2015. године 

са просечном оценом 8,33 и стекла звање дипломираног дефектолога. По завршетку 

основних студија, уписала је мастер академске студије, на истоименом факултету, на 

смеру Дефектологија, модул Превенција и третман поремећаја понашања. 

Кандидаткиња је положила све испите предвиђене планом мастер академских 

студија и одбранила мастер рад под називом назив „Карактеристике квалитета 

живота деце која су укључена у живот и/или рад на улици“. Просечна оцена на мастер 

студијама износи 9,67. 

У октобру 2017. године, уписала је докторске академске студије на 

Универзитету у Београду  -  Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, на 

студијском програму Дефектологија. 

На предлог Већа Одељења за Превенцију и третман поремећаја понашања и 

решењем Декана Факултета од 02. 03. 2016. године изабрана је за демонстраторку на 

Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију на предметима: Социјална 

патологија, Медији и девијације, Социологија маргиналних група и Социјални 

менаџмент.  

Од октобра 2016. до oктобра 2017. године, била је изабрана за сарадника у 

настави на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, за ужу научну област 

Социјална патологија. Говори енглески и француски језик. 

 

2. ОБЈАВЉЕНИ И САОПШТЕНИ РАДОВИ 

 

Кандидаткиња Драгица Богетић је до сада објавила следеће научне радове: 

1. Богетић, Д., Митровић, Ј., & Николић, С. (2017). Ставови младих у Србији према 

проституцији, родној равноправности и феминизму. Теме. (рад прихваћен за 

публиковање, уз потврду уреднице часописа oд 14. 10. 2017). М24 

2. Јugović, А., & Bogetić, D. (2017). The Media and Crime: from Sensationalism to 

Moral Panic. In I. Stevanović, O. Pavićević – editors, Thematic conference 

proceedings of international significance „Judiciary and Media“ (pp. 101-113). 

Belgrade: Institute of Criminological and Sociological Research. M33 

3. Богетић, Д., & Николић, С. (2016). Рана интервенција у превенцији ризичних 

понашања деце која су укључена у живот и/или рад на улици. Београдска 

дефектолошка школа, 22(2), 224-225. M34 
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4. Богетић, Д. (2013). Политички криминалитет у Србији. IV Међународна 

конференција Виктимолошког друштва Србије „Жртве и савремени одговори на 

криминалитет: између заштите и злоупотребе“, (p.44). Београд. M34 

5. Николић, С., & Богетић, Д. (2016). Значај психотерапијског третмана младих 

родитеља са менталним сметњама у превенцији психичких тешкоћа код деце. 

Београдска дефектолошка школа, 22(2), 208-209. M34 

6. Југовић, А., Југовић, Ј., & Богетић, Д. (2016). Социо-културни контекст и 

карактеристике насиља над женама у Србији. Годишњак ФПН-а, 10(16), 105-121. 

M51 

7. Богетић, Д., (2016). Научна полемика о књизи „Медији у Србији о родно 

заснованом насиљу 2014: Између стереотипа и забаве“. Специјална едукација и 

рехабилитација, 15(4), 501-509. M56 

8. Богетић, Д., & Југовић, А. (2016). Изазови и могућности социјалне инклузије 

ромске деце у образовни систем. У А. Југовић, М. Јапунџa-Mилисављевић, А. 

Грбовић – уредници, "Социјална инклузија деце са развојним сметњама и 

проблемима у понашању", pp. 33-42. M63 

9. Богетић, Д., & Николић, С. (2017). Нормативна заштита деце која су укључена у 

живот и/или рад на улици. Стручно-научна конференција са међународним 

учешћем "Дани дефектолога Србије", Нови Сад, 9-12. 2. 2017. (p. 80). M64 

10. Николић, С., & Богетић, Д. (2017). Стрес на раду и синдром сагоревања 

дефектолога. Стручно-научна конференција са међународним учешћем "Дани 

дефектолога Србије", Нови Сад, 9-12. 2. 2017. (p. 76). M64 

  

3. ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О ДОСАДАШЊЕМ СТРУЧНОМ РАДУ 

КАНДИДАТА 

 

У периоду од новембра 2012. до марта 2014. године била је волонтерка на 

програму образовањa невладине организације Центар за интеграцију младих у 

Београду, обављајући различите превентивне и образовне активности са децом из 

неформалног насеља. Такође, у периоду од фебруара 2012. до јуна 2012. године, била је 

реализаторка пилот пројекта за превенцију вршњачког насиља општине Стари град под 

називом „Формула мира“ у ОШ „Браће Барух“. 
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У периоду од септембра 2014. до јуна 2015. године учествовала је у стручно-

апликативном пројекту „Програм превенције проблема у понашању ученика“, током 

којег је реализовала специјално – педагошке превентивне активности (фокус-групни 

интервјуи, интерактивна тематска предавања, едукативне радионице) у ОШ „Сутјеска“ 

у Земуну. Током маја 2015. године, стручну праксу је обављала у Одељењу за третман и 

алтернативне санкције, Министарства правде у Београду. 

Комисија веома позитивно оцењује стручни рад кандидаткиње и сматра га 

добром основом за повезивање праксе са њеним даљим научним радом и развојем.  

 

4. РАД У ЗВАЊУ САРАДНИКА У НАСТАВИ  

 
Драгица Богетић је у школској 2016/2017 години радила као сарадник у настави 

на Универзитету у Београду - Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију из 

уже научне области Социјлна патологија. Кандидаткиња је обављала вежбе на 

предметима Социјална патологија и Социјална политика и помагала је у обављању 

наставе и испита на предметима Медији и девијације и Социјални менаџмент на мастер 

студијама. Драгица Богетић је током рада као сарадник у настави показала да има 

смисла за педагошки рад, да је у раду изузетно посвећена и одговорна, да има 

квалитетан и продуктиван однос са студентима и да исказује иновативност и 

креативност у извођењу вежби.  

 
 

5. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 

 

На основу увида у биографију и сарадничку активност кандидаткиње Драгице 

Богетић, Комисија сматра да она испуњава све услове према Закону о високом 

образовању за избор у звање асистента за ужу научну област Социјална патологија, с 

обзиром да: 

- је студент докторских академских студија; 

- има просек основних студија првог степена 8,33, мастер студија 9,67 а ОПО је 

8,6;  

- је одбранила мастер рад из уже научне области Социјална патологија; 
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- има смисла за педагошки рад и педагошко искуство у вођењу вежби као 

сарадник у настави из уже научне области Социјална патологија на Факултету за 

специјалну едукацију и рехабилитацију; 

- је сада објавила 10 научних радова и то: 1 рад и категорији М24, 1 рад у 

категорији М33, 3 рада у категорији М34, 1 рад у категорији М51, 1 рад у 

категорији М56, 1 рад у категорији М63 и 2 рада у категорији М64; 

- је усмено излагала научне радове на конференцијама које су релевантне за ужу 

научну област Социјална патологија; 

- има практична и стручна искуства у раду са популацијом које представља 

предмет интересовања науке о друштвеним девијацијама – Социјалне 

патологије. 

 
6. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА 

 

На основу свега изложеног, Комисија са великим задовољством, предлаже 

Изборном већу Универзитета у Београду - Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију, да изабере Драгицу Богетић у звање асистента за ужу научну област 

Социјална патологија.  

 
 

К о м и с и ј а 

 

 

1. Проф.  др Александар Југовић, редовни професор Универзитета у Београду, 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 

 

 

2. Проф. др Зоран Илић, редовни професор Универзитета у Београду, Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију 

 

 

3. Проф. др Мирослав Бркић, редовни професор Универзитета у Београду, 

Факултета политичких наука 

 


