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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
 
 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТА ЗА 
СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 
 

Изборно веће Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, на другој редовној седници, одржаној 28. новембра 2017. године, на основу 
чл. 73., 74. и 75. Закона о високом образовању, чл. 107. Статута Факултета и предлога 
Одељења за превенцију и третман поремећаја понашања, донело је Одлуку о образовању 
Комисије за припрему извештаја за избор наставника у звање доцента или ванредног 
професора за ужу научну област Теоријски и методски приступи у превенцији и третману 
поремећаја понашања у следећем саставу: 

1. др Весна Жунић-Павловић, редовни професор Универзитета у Београду – Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију, 

2. др Бранислава Поповић-Ћитић, ванредни професор Универзитета у Београду – 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију и 

3. др Снежана Соковић, редовни професор Универзитета у Крагујевцу – Правног 
факултета. 

 
На основу прегледа конкурсног материјала и анализе приложене документације, 

Комисија подноси Изборном већу Универзитета у Београду – Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију следећи 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
 
ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
 

На расписани конкурс, објављен у листу „Послови“ Националне службе за 
запошљавање, бр. 752 од 22.11.2017. године, за избор једног наставника у звање доцента или 
ванредног професора за ужу научну област Теоријски и методски приступи у превенцији и 
третману поремећаја понашања, пријавио се један кандидат, др Горан Јованић. 

 
 

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 
А) ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 
Др Горан (Стево) Јованић је рођен 9. августа 1967. године у Апатину. Основну школу 

завршио је у Апатину, а Средњу правну школу завршио је у Сомбору. 
Запослен је на Универзитету у Београду – Факултету за специјалну едукацију и 

рехабилитацију, на радном месту наставника у звању доцента за ужу научну област 
Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања. 
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Б) СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 
 
Др Горан Јованић завршио је основне студије на Дефектолошком факултету 

Универзитета у Београду, на Смеру за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајима у 
друштвеном понашању, 1992. године, са просечном оценом 9,52 и стекао звање дипломирани 
специјални педагог. 

Магистарске студије завршио је на Дефектолошком факултету Универзитета у 
Београду, на Смеру за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном 
понашању. Магистарски рад под називом „Негативне последице извршења казне затвора“ 
одбранио је 2007. године и стекао звање магистра дефектолошких наука. 

Докторску дисертацију, под називом „Стандардизација поступка условног отпуста као 
мера заштите од рецидива“, одбранио је 2012. године, на Универзитету у Београду – 
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију и стекао звање доктора дефектолошких 
наука. 

Радни однос на Дефектолошком факултету Универзитета у Београду, на радном месту 
сарадника у звању асистента приправника за предмет Пенолошка андрагогија, засновао је 
1994. године. У звање асистента за ужу научну област Теоријски и методски приступи у 
превенцији и третману поремећаја понашања изабран је 2008. године, а 2011. године је 
поново изабран у исто звање. У звање доцента за ужу научну област Теоријски и методски 
приступи у превенцији и третману поремећаја понашања изабран је 2013. године. 

 
 

НАСТАВНИ РАД 
 

На Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, др Горан Јованић  је 
ангажован у реализацији наставе на основним академским студијама, мастер академским 
студијама и докторским студијама, са укупно девет часова активне наставе. Ангажован је у 
реализацији наставе на следећим предметима: Теоријске основе пеналног третмана, Методе 
пеналног третмана осуђених лица и Професионално оспособљавање осуђених лица на 
основним академским студијама, Корективни третман у пеналној пракси на мастер 
академским студијама и Истраживања у превенцији и третману делинквентног и 
криминалног понашања на докторским студијама. Кандидат је самостално конципирао и 
реализовао програме предмета на основним и мастер академским студијама, док је програм 
предмета на докторским студијама реализовао у сарадњи са другим колегама са модула 
Превенција и третман поремећаја понашања. 

Програми предмета које реализује др Горан Јованић у складу су са савременим 
научним сазнањима и променама у законодавству и пракси. У педагошком раду са 
студентима, кандидат примењује методе које подстичу активност, критичко мишљење и 
креативност студената. На свим предметима предвиђено је континуирано праћење и 
вредновање рада студената преко развијеног система предиспитних обавеза. Ауторске 
монографије и други радови др Горана Јованића користе се у наставном процесу. 

Током протеклог изборног периода, педагошки рад др Горана Јованића оцењен је у 
студентским анкетама о вредновању педагошког рада наставника просечном оценом 4,65 за 
предмете на основним академским студијама и 4,80 за предмет на мастер академским 
студијама. 
 
ОЦЕНА НАСТАВНОГ РАДА 
 

Др Горан Јованић има дугогодишње искуство у педагошком раду са студентима. 
Остварио је значајан допринос у конципирању и реализацији студијског програма 
Дефектологија, модула Превенција и третман поремећаја понашања. Ангажован је на пет 
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предмета на основним академским студијама, мастер академским студијама и докторским 
студијама, са укупно девет часова активне наставе. 

Комисија сматра да др Горан Јованић одговорно и темељито извршава своје обавезе у 
реализацији наставе. У претходном периоду, континуирано је радио на иновирању програма 
предмета које реализује. У извођењу наставе показао је изузетну посвећеност, која се 
огледала у редовности, примени савремених метода подучавања и пажљивој припреми 
градива и литературе. Педагошки рад др Горана Јованића испуњава највише универзитетске 
стандарде, што потврђују високе просечне оцене добијене у студентским анкетама током 
претходног изборног периода. 

 
 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
 
A) РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ ПРЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 
 
1. Рад у тематском зборнику међународног значаја (М14) 

1. Ilić, Z., i Jovanić, G. (2010). Formalni i suštinski faktori u primeni uslovnog otpusta. U J. 
Kovačević, i V. Vučinić (ur.), Smetnje i poremećaji: fenomenologija, prevencija i tretman, Deo 
II (str. 529-546). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i 
rehabilitaciju. ISBN 978-86-80113-99-9 

2. Рад у националном часопису међународног значаја (Рад у часопису међународног 
значаја верификованог посебном одлуком) (М24) 

1. Jovanić, G. (2011). The role of education in the treatment of offenders. Support for Learning, 
British Journal of Learning Support, 26(2), 79-82. ISSN 0268-21471–M 

3. Саопштења са међународних скупова штампана у целини (М33) 

1. Jovanić G. (2008). Uloga obrazovanja u tretmanu osuđenih lica. U D. Radovanović (ur.), II 
međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas – Poremećaji ponašanja 
u sistemu obrazovanja“, Zlatibor, 15 – 21.6.2008. (str. 335–346). Beograd: Univerzitet u 
Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-80113-70-8 

2. Ilić, Z., i Jovanić, G. (2009). Kriminalitet i zavodske sankcije. U D. Radovanović (ur.), III 
međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas – Istraživanja u 
specijalnoj pedagogiji“, Zlatibor, 10 – 14.6.2009. (str. 243-256). Beograd: Univerzitet u 
Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-80113-5 

3. Jovanić, G., i Ilić, Z. (2009). Uslovno otpuštanje osuđenih lica. U D. Radovanović, (ur.), III 
međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas – Istraživanja u 
specijalnoj pedagogiji“, Zlatibor, 10 – 14.6.2009. (str. 349-364). Beograd: Univerzitet u 
Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-80113-5 

4. Jovanić, G. (2011). Izvršenje kazne zatvora i društvena kriza. U Z. Isailović (ur.), Zbornik 
radova Međunarodne naučne konferencije „Pravni sistem i društvena kriza“, Sveska druga, 
Kosovska Mitrovica, 22.6.2011. (str. 477-494). Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet u Prištini sa 
privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.  ISBN 978-86-6083-013-7 

5. Jovanić, G. (2011). Tranzicija zatvora u tranziciji društva. U N. Glumbić, i V. Vučinić (ur.), VI 
međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas“, Beograd, 14 – 
16.09.2012. (str. 483-488). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju 
i rehabilitaciju. ISBN 978-86-6203-029-0 
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6. Jovanić, G., i Ilić, Z. (2011). Zdravstveni problemi osuđenih u zatvoru. U N. Glumbić, i V. 
Vučinić (ur.), VI međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas“, 
Beograd, 14 – 16.09.2012. (str. 495-500). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za 
specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-6203-029-0 

4. Саопштења са међународних скупова штампана у изводу (М34) 

1. Žunić Pavlović, V., i Jovanić, G. (2006). Karakteristike socijalnog razvoja dece sa oštećenjem 
vida. U Z. Matejić Đuričić (ur.), Knjiga rezimea, III Balkanska konferencija „Tranzicija 
edukacije i rehabilitacije“, Beograd, 03.09 – 02.10.2006. (str. 88-90). Beograd: Univerzitet u 
Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-80113-51-7 

2. Žunić-Pavlović, V., Jovanić, G., Kaljača, S. (2007). Povezanost strukture obitelji i poremećaja 
ponašanja djece s lakom mentalnom retardacijom. U M. Ferić Šlehan, V. Kranželić, i J. Stošić 
(ur.), Plava knjiga sažetaka VII međunarodnog znanstvenog skupa „Istraživanja u edukacijsko-
rehabilitacijskim znanostima“, Zagreb, 14 – 16.06.2007. (str. 127-128). Zagreb: Sveučilište u 
Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. 

3. Jovanić, G. (2008). Inclusive education in prison. In Z. Jacova (Ed.), Book of Abstracts 
Conference „Role of the Special Educator and Rehabilitator in the Institutional Treatment of 
Children with Special Education Needs, Skopje, 2 – 3.10.2008. (рр. 112-113). Skopje: Institute 
of Special Education and Rehabilitation. ISBN 978-60-4508-05-2 

4. Jovanić, G. (2012). Tretman opasnih prestupnika u zatvoru. U N. Glumbić, i V. Vučinić (ur.), 
Zbornik rezimea VI međunarodnog naučnog skupa „Specijalna edukacija i rehabilitacija 
danas“, Beograd, 14 – 16.9.2012. (str. 122-123). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za 
specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-6203-030-6 

5. Монографија националног значаја (М42) 

1. Ilić, Z., i Jovanić, G. (2011). Zatvor i/ili sloboda pod nadzorom: stanje i perspektive tretmana 
osuđenih lica u Srbiji. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i 
rehabilitaciju. ISBN 978-86-6203-007-8 

6. Радови у тематским зборницима националног значаја (М45) 

1. Žunić, V., i Jovanić, G. (1998). Uloga škole u prevenciji nasilničkog ponašanja učenika. U Ž. 
Jašović (ur.), Prevencija kriminaliteta (str. 203-219). Beograd: Institut za kriminološka i 
sociološka istraživanja. UDK 343.9(082) 

2. Ilić, Z., i Jovanić, G. (2006). Rekonceptualizacija maloletničkog pravosuđa i transformacija 
institucija za tretman mladih u Srbiji – dostignuća i zablude. U D. Radovanović (ur.), Novo 
krivično zakonodavstvo: Dileme i problemi u teoriji i praksi (str. 497-506). Beograd: Institut za 
kriminološka i sociološka istraživanja i Viša škola unutrašnjih poslova. ISBN 86-83287-14-9 

3. Jovanić, G. (2007). Specifičnosti izvršenja kazne maloletničkog zatvora. U D. Radovanović 
(ur.), Poremećaji ponašanja i prestupništvo mladih: specijalno pedagoški diskurs (str. 397–
414). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 
978-86-80113-59-3. 

4. Jovanić, G. (2010). Potrebe za tretmanom i njegova realizacija u penitensijarnim uslovima. U 
V. Žunić Pavlović, i M. Kovačević Lepojević (ur.), Prevencija i tretman poremećaja ponašanja 
(str. 257-276). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i 
rehabilitaciju. ISBN 978-86-80113-96-8 

7. Радови у истакнутим националним часописима (М52) 

1. Jovanić, G. (1995). Deprivacije osuđenih lica u KPD Sremska Mitrovica. Beogradska 
defektološka škola, 1(1), 91-103. ISSN 0354-8759 
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2. Žunić, V., Stanković, S., Jovanić, G., i Ilić, Z. (1999). Forme zavodske resocijalizacije 
maloletnika u svetu – „Division of Juvenile Corrections“ (SAD). Beogradska defektološka 
škola, 5(1), 142-152. ISSN 0354-8759 

3. Jovanić, G., Žunić, V., i Ilić, Z. (1999). Kriminalitet maloletnika i krivičnopravna reakcija u 
Srbiji (1990-1995). Beogradska defektološka škola, 5(1), 101-121. ISSN 0354-8759 

4. Jovanić, G. (2010). Krivično-pravni i penološki recidivizam osuđenih lica. Specijalna 
edukacija i rehabilitacija, 9(2), 271-281. ISSN 1452-7367 

8. Радови у националним часописима (М53) 

1. Žunić, V., i Jovanić, G. (1998). Alternativna forma institucionalne resocijalizacije prestupnika 
– „boot camp“. Rehabilitacija hendikepiranih, 1(2), 67-81. ISSN 1450-815X 

2. Jovanić, G. (1998). Defektologija na internetu. Rehabilitacija hendikepiranih, 1(2), 95-97. 
ISSN 1450-815X 

3. Ilić, Z., Radić Šestić, M., Žunić Pavlović, V., Jugović, A., i Jovanić, G. (2003). Socijalno-
demografske i obrazovne karakteristike dece mlađeg školskog uzrasta. Istraživanja u 
defektologiji, 2(3), 57-75. UDK 376:616(082) 

4. Ilić, Z., Jugović, A., Žunić Pavlović, V., Radić Šestić, M., i Jovanić, G. (2003). Karakteristike 
smetnji i poremećaja u socijalnom razvoju dece mlađeg školskog uzrasta. Istraživanja u 
defektologiji, 2(3), 195-216. UDK 376:616(082) 

5. Jovanić, G. (2004). Problemi u izvršenju dugovremenih kazni zatvora. Istraživanja u 
defektologiji, 3(4), 183-196). UDK 376:616(082) 

6. Žunić Pavlović, V., i Jovanić, G. (2005). Socijalno-ekonomski status, nasilje u porodici i 
poremećaji ponašanja kod dece s mentalnom retardacijom. Istraživanja u defektologiji, 4(6), 35-
56). UDK 376:616(082) 

9. Научне критике у часопису ранга М52 (М57) 

1. Žunić, V., i Jovanić, G. (1996). Prikaz savetovanja „Smrtna kazna – večna dilema“. 
Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, 34(3), 123-132. ISSN 0022-6076 

2. Jovanić, G. (1997). Prikaz knjige „Kriminologija i socijalna patologija“, autora prof. dr Mila 
Boškovića. Beogradska defektološka škola, 3(1), 140-143. ISSN 0354-8759 

10. Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63) 

1. Jovanić, G. (2012). Uslovni otpust kao pravni institut i kao faza u izvršenju kazne zatvora. U S. 
Perić (ur), Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Pravne norme u vremenu i prostoru“, 
Kosovska Mitrovica, 21.6.2012. (str. 447-468). Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet Univerzitet 
u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. ISBN 978-86-6083-021-2 

11. Саопштења са скупова националног значаја штампана у изводу (М64) 

1. Jovanić, G. (2009). Kompetencije specijalnih pedagoga u oblasti prevencije i tretmana 
poremećaja ponašanja. U N. Dimić (ur.), Zbornik rezimea Stručno-naučnog seminara sa 
međunarodnim učešćem „Dani defektologa Srbije“, Zlatibor, 18 – 21.1.2009. (str. 8-9). 
Beograd: Društvo defektologa Srbije. ISBN 978-86-84765-25-5 

2. Jovanić, G. (2010). Obrazovanje odraslih u penalnim uslovima. U M. Šćepanović (ur.), Zbornik 
rezimea Prve međunarodne konferencije „Specijalna edukacija i rehabilitacija – nauka i/ili 
praksa“, Sombor, 22 – 24.10.2010. (str. 108-109). Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine. 
ISBN 976-86-913605-2-8.  
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12. Одбрањена докторска дисертација (М70) 

1. Jovanić, G. (2012). Standardizacija postupka uslovnog otpusta kao mera zaštite od recidiva 
(doktorska disertacija). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i 
rehabilitaciju. 

 
Б) РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 
 
1. Радови у тематским зборницима међународног значаја (М14) 

1. Odović, G., Žunić Pavlović, V., & Jovanić, G. (2014). Vocational training as a factor in the 
rehabilitation of inmates in instututions for enforcing penal sanctions. In D. Kulić & D. Ilić 
Stošović (Eds.), Education and Rehabilitation of Adult Persons with Disabilities, Šabac, 24 – 
26.10.2014. (pp. 353-366). Belgrade: University of East Sarajevo – Faculty of Medicine Foča 
анд University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation. ISBN 978-
99955-733-9-3 

2. Kaljača, S., Dučić, B., & Jovanić, G. (2014). Accomodation type and daily life skils of persons 
with intellectual disabilities. In D. Kulić & D. Ilić Stošović (Eds.), Education and Rehabilitation 
of Adult Persons with Disabilities, Šabac, 24 – 26.10.2014. (pp. 235-248). Belgrade: University 
of East Sarajevo – Faculty of Medicine Foča анд University of Belgrade – Faculty of Special 
Education and Rehabilitation. ISBN 978-99955-733-9-3 

2. Рад у међународном часопису (М23)  

1. Trgovčević, S., Milićević, M., Nedović, G., & Jovanić, G. (2014). Health condition and quality 
of life in persons with spinal cord injury. Iranian Journal of Public Health, 43(9), 1229-1238. 
ISSN 2251-6085 

3. Радови у националним часописима међународног значаја (М24)  

1. Trebješanin,  Ž.,  Jovanić, G., i Stajić, M. (2013). Zašto savremena deca i odrasli vole bajke. 
Etnoantropološki problemi, 1(8), 95-115. ISSN 0353-1589; 2334-8801; UDK: 82-252-053.2-
053.8 

2. Trebješanin, Ž., i Jovanić, G. (2014). Promene u shvatanju deteta u srpskoj kulturi u poslednjih 
dvadeset pet godina. Primenjena psihologija, 7(4), 549-563. ISSN 1821-0147; 2334-7287; UDK 
159.922-053.2:316.7 

4. Саопштења са међународних скупова штампана у целини (М33)  

1. Jovanić, G. (2013). Tretman osuđenih sa invaliditetom u zatvoru. U V. Žunić Pavlović (ur.), 
Zbornik radova VII međunarodnog skupa „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas“, 
Београд, 27 – 29.9.2013. (str. 159-168). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za 
specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-6203-045-0 

2. Jovanić, G. (2014). Specifičnosti tretmana starih osoba u zatvoru. U M. Vuković (ur.), Zbornik 
radova VIII međunarodnog naučnog skupa „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas“, 
Beograd 7 – 9.11.2014. (str. 227-232). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za 
specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-6203-061-0 

3. Jovanić, G., i Ilijić, Lj. (2015). Položaj invalida u zatvoru. U D. Vejnović (ur.), Zbornik radova 
međunarodnog naučnog skupa „Nauka, društvo, tranzicija“, Tom II, Banja Luka, 29 – 
30.5.2015. (str. 540-550). Banja Luka: Evropski defendologija centar i Centar za bezbjednosna, 
sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“. ISBN 978-99955-22-88-9 
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4. Ilijić, Lj., i Jovanić, G. (2015). Prisustvo i upotreba psihoaktivnih supstanci u zatvorima. U D. 
Vejnović (ur.), Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa „Nauka, društvo, tranzicija“, 
Tom II, Banja Luka, 29 – 30.5.2015. (str. 582-593). Banja Luka: Evropski defendologija centar i 
Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“. 
ISBN 978-99955-22-88-9 

5. Jovanić, G., i Ilijić, Lj. (2015). Obrazovne potrebe i edukativni tretman osuđenih. U M. 
Vuković (ur.), Zbornik radova IX Međunarodnog skupa „Specijalna edukacija i rehabilitacija 
danas“, Beograd, 25 – 27.9.2015. (str. 157-168). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za 
specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-6203-069-6 

6. Žunić-Pavlović, V., Pavlović, M., Glumbić, N., i Jovanić, G. (2017). Efektivnost 
samoedukacije roditelja u redukovanju eksternalizovanih problema kod dece predškolskog 
uzrasta. U M. Filipović i B. Brojčin (ur.), Book of Proceedings Eurlyaid Conference 2017 
„Early Childhood Intervention: For meeting sustainable development goals of the new 
millennium“, Beograd, 6 – 8.10.2017. (str. 185-192). Beograd: Univerzitet u Beogradu – 
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-6203-101-3 

5. Монографија националног значаја (М42) 

1. Jovanić, G. (2017). Kazni, zatvori, zaposli. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za 
specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-6203-104-4 

6. Радови у врхунским часописима националног значаја (М51) 

1. Jovanić, G. (2014). (Ne)sigurnost u zatvoru. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 13(2), 141-
172. doi:10.5937/specedreh13-6128; ISSN 1452-7367 

2. Jovanić, G., Ilijić, Lj., i Mitrović, V. (2016). Mortalitet osoba lišenih slobode u penalnom 
sistemu. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 15(2), 141-172. doi: 10.5937/specedreh15-10345; 
ISSN 1452-7367 

3. Jovanić, G., i Petrović, V. (2017). Uslovno otpuštanje u praksi okružnog zatvora i nadležnih 
sudova. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 16(1), 95-122. doi: 10.5937/specedreh16-12680; 
ISSN 1452-7367 

4. Jovanić, G., i Petrović, V. (2017). Potrebe, praksa i efektivnost obrazovanja i profesionalnog 
osposobljavanja osuđenih. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 16(2), 199-221. 
doi:10.5937/specedreh16-14012; ISSN 1452-7367 

5. Petrović, V., Jovanić, G., i Luković, M. (2017). Efektivnost radnih programa u zatvorima – 
primeri pojedinih programa u SAD. Specijalna edukacija i rehabilitacija, (u štampi). ISSN 
1452-7367 

7. Радови у истакнутим националним часописима (М52) 

1. Ilijić, Lj., i Jovanić, G. (2014). Disciplinsko kažnjavanje osuđenih, Zbornik Instituta za 
kriminološka i sociološka istraživanja, 33(2), 163-176. ISSN 0350-2694 

2. Petrović, V., i Jovanić, G. (2017). Dodela uslovnog otpusta i faktori rizika recidivizma. Zbornik 
Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 36(2), 45-60. ISSN 0350-2694 

3. Jovanić, G., Petrović, V., i Savić, A. (2017). Karakteristike osuđenih na kratke i duge 
kazne. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 36, u štampi. ISSN 0350-
2694 
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8. Предавањa по позиву са скупoва националног значаја штампанa у целини (М61) 

1. Jovanić, G. (2016). Alternativne sankcije u neonatalnom inkubatoru. U N. Macanović (ur.), 
Zbornik radova „Probacija i alternativne krivične sankcije – mogućnosti i perspektive“, Banja 
Luka, 1.10.2016. (str. 8-23). Banja Luka: Centar modernih znanja. ISBN 978-99976-677-4-8 

2. Jovanić, G. (2017). Mogućnosti primene specijalizovanih penalnih tretmana prema seksualnim 
prestupnicima. U J. Petrović i G. Jovanić (ur.), Zbornik radova „Društvene devijacije, anomija 
društva i posljedice“, Banja Luka, 13 – 14.10.2017. (str. 21-30). Banja Luka: Centar modernih 
znanja. doi 10.7251/DDADP1702021J; ISSN 2566-3224 

9. Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу (М62) 

1. Jovanić, G. (2015). Zadovoljstvo poslom stručnjaka u socijalnoj zaštiti. U M. Šćepanović (ur.), 
Zbornik sažetaka Stručno-naučne konferencije sa međunarodnim učešćem „Rad sa decom i 
mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom – teorijska, praktična i 
etička pitanja“, Vršac, 16 – 18. 10. 2015. (str. 14-15). Novi Sad: Društvo defektologa 
Vojvodine. ISBN 978-86-80326-00-9 

10. Саопштења са скупова националног значаја штампана у целини (М63) 

1. Jovanić, G., i Ilijić, Lj. (2015). Diskriminacija starih osoba u zatvorskom sistemu. U V. 
Boranijašević (ur.), Zbornik radova Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Pravni sistem i 
zaštita od diskriminacije“, Kosovska Mitrovica, 23.6.2015. (str.157-166). Kosovska Mitrovica: 
Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. ISBN 
978-86-6083-031-1 

2. Jovanić, G. i Ilijić, Lj. (2016). Ugrožavanje zdravlja osuđenih lica. U M. Krvavac (ur.), Zbornik 
radova Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Ljudska prava – između ideala i izazova 
sadašnjosti“, Kosovska Mitrovica, 23.6.2015. (str. 471-484). Kosovska Mitrovica: Pravni 
fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. ISBN 978-86-
6083-042-7; ISSN 0354-6543 

3. Jovanić, G. (2017). Mere bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana i pravo 
izbora osuđenog. U O. Jović-Prlainović (ur.), Zbornik radova Naučnog skupa sa međunarodnim 
učešćem „Nacionalno i međunarodno pravo – aktuelna pitanja i teme“, Tom 2, Kosovska 
Mitrovica, 26.5.2017. (str. 31-52). Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet Univerziteta u Prištini 
sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. ISBN 978-86-6083-048-9 

11. Саопштења са скупова националног значаја штампана у изводу (M64) 

1. Žunić Pavlović, V., i Jovanić, G. (2016). Efektivnost kognitivno-bihejvioralnih programa u 
redukovanju recidivizma. U S. Ranković (ur.), Zbornik rezimea Stručno-naučne konferencije sa 
međunarodnim učešćem „Dani defektologa Srbije“, Beograd,  11 – 14.2.2016. (str. 30). ISBN 
978-86-84765-48-4 

2. Petrović, V., i Jovanić, G. (2017). Primena standardizovanog instrumenta procene rizika 
recidivizma kod predlaganja i dodele uslovnog otpusta. U S. Ranković (ur.), Zbornik rezimea 
Stručno-naučne konferencije sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa Srbije”, Novi Sad, 9 
– 12.2.2017. (str. 152). ISBN 978-86-84765-51-4 

3. Jovanić, G., i Žunić Pavlović, V. (2017). Tretman seksualnih delinkvenata u zatvoru. U S. 
Ranković (ur.), Zbornik rezimea Stručno-naučne konferencije sa međunarodnim učešćem „Dani 
defektologa Srbije”, Novi Sad, 09 – 12.2.2017. (str. 37). ISBN 978-86-84765-51-4 
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4. Jovanić, G., i Petrović, V. (2017). Inkluzija osuđenih po izlasku na slobodu. U M. Đorđević i I. 
Sretenović (ur.), Zbornik rezimea V stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem 
„Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“, Valjevo, 19 – 
21.5.2017. (str. 28). Beograd: Resursni centar za specijalnu edukaciju. ISBN 978-86-89713-03-
9 

5. Petrović, V., i Jovanić, G. (2017). Stavovi građana prema osuđenima u zatvoru. U M. Đorđević 
i I. Sretenović (ur.), Zbornik rezimea V stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem 
„Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“, Valjevo, 19 – 
21.5.2017. (str. 31). Beograd: Resursni centar za specijalnu edukaciju. ISBN 978-86-89713-03-
9 

12. Уређивање зборника саопштења скупова националног значаја (М66): 

1. Јованић, Г. (ур.) (2016). Зборник радова „Пробација и алтернативне кривичне санкције – 
могућности и перспективе“. Бања Лука: Центар модерних знања. ISBN 978-99976-677-4-
8 

2. Јованић, Г. (ур.) (2017). Зборник радова „Друштвене девијације, аномија друштва и 
посљедице“. Бања Лука: Центар модерних знања. ISSN 2566-3224 

 
Табела 1 – Квантитативни преглед структуре објављених радова 

Врста научноистраживачког резултата 
Ознака 

резултата 

Број резултата 
Пре 

избора 
После 
избора 

Свега 

Рад у тематском зборнику међународног значаја М14 1 2 3 
Рад у међународном часопису М23 - 1 1 
Рад у националном часопису међународног 
значаја 

М24 1 2 3 

Саопштење са међународног скупа штампано у 
целини 

М33 6 6 12 

Саопштење са међународног скупа штампано у 
изводу 

М34 4 - 4 

Монографија националног значаја М42 1 1 2 
Рад у тематском зборнику националног значаја М45 4 - 4 
Рад у врхунском часопису националног значаја М51 - 5 5 
Рад у истакнутом националном часопису М52 4 3 7 
Рад у националном часопису М53 6 - 6 
Научна критика у часопису ранга М52 М57 2 - 2 
Предавање по позиву са скупа националног 
значаја штампано у целини 

М61 - 2 2 

Предавање по позиву са скупа националног 
значаја штампано у изводу 

М62 - 1 1 

Саопштење са скупа националног значаја 
штампано у целини 

М63 1 3 4 

Саопштење са скупа националног значаја 
штампано у изводу 

М64 2 5 8 

Уређивање зборника саопштења скупа 
националног значаја 

М66 - 2 2 

Одбрањена докторска дисертација М71 1 - 1 
УКУПНО 33 33 66 
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ОЦЕНА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 
 

Библиографију др Горана Јованића, осим магистарског рада и докторске дисертације, 
чини 65 референци. У претходном изборном периоду кандидат је објавио: два рада у 
тематским зборницима међународног значаја, један рад у међународном часопису, два рада у 
националним часописима међународног значаја, шест саопштења са међународних скупова 
штампаних у целини, једну монографију националног значаја, пет радова у врхунским 
часописима националног значаја, три рада у истакнутим националним часописима, два 
предавања по позиву са скупова националног значаја штампана у целини, једно предавање по 
позиву са скупа националног значаја штампано у изводу, три саопштења са скупова 
националног значаја штампана у целини и пет саопштења са скупова националног значаја 
штампаних у изводу. Уредник је два зборника саопштења скупова националног значаја. 

Објављени радови др Горана Јованића представљају резултат континуираног 
систематичног проучавања комплексне и разгранате области специјалне едукације и 
рехабилитације.  

Радови објављени у националним часописима међународног значаја баве се општим 
питањима васпитања деце у савременом друштву. Емпиријска студија, под називом Зашто 
савремена деца и одрасли воле бајке (2.3.1.), предметно је усмерена на педагошки и 
психолошки значај бајке као фолклорног жанра, из перспективе родитеља. Други рад, под 
називом Промене у схватању детета у српској култури у последњих двадесет пет година 
(2.3.2.), садржи резултате упоредног истраживања схватања и вредновања деце 1987. и 2012. 
године. У ову групу спада и рад саопштен на међународном скупу, под називом 
Ефективност самоедукације родитеља у редуковању екстернализованих проблема код деце 
предшколског узраста (2.4.6.), који се бави емпиријски валидираним интервенцијама 
усмереним на развој родитељских вештина. 

Посебну групу чине радови у којима долази до изражаја интересовање кандидата за 
социјалну партиципацију особа са сметњама у развоју и инвалидитетом. Рад под називом 
Health condition and quality of life in persons with spinal cord injury (2.2.1.), који је објављен у 
међународном часопису, представља занимљиву компаративну студију квалитета живота 
особа са повредама кичмене мождине и опште популације. У раду под називом Accomodation 
type and daily life skils of persons with intellectual disabilities (2.1.2.), који је објављен у 
тематском зборнику међународног значаја, презентовани су резултати истраживања разлика 
у свакодневним животним вештинама особа са интелектуалном ометеношћу које живе у 
породици у односу на оне које су корисници услуга становања уз подршку или смештаја у 
установу. 

Највећи број радова др Горана Јованића припада ужој научној области Теоријски и 
методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања. Кандидат се превасходно 
бавио извршењем казне затвора и алтернативних форми кажњавања одраслих осуђених лица 
и посветио посебну пажњу факторима који утичу на остваривање циљева пеналног 
рехабилитационог третмана. 

Монографија Казни, затвори, запосли (2.5.1.) посвећена је историјском развоју 
поступања према осуђеним лицима, уз посебан осврт на концептуална промишљања, праксу 
и евалуацију ефеката њиховог радног ангажовања. У уводном поглављу, кандидат издваја и 
дискутује основне циљеве радног ангажовања осуђених лица, а то су: кажњавање, 
рехабилитација и стицање економске добити. У поглављима која следе дат је систематичан 
преглед историјата радног ангажовања осуђених лица на казну затвора од 17. до 20. века. 
Своје становиште о утицају политичких и економских прилика на циљеве и форме радног 
ангажовања осуђених лица, кандидат је поткрепио исцрпним и занимљивим описом 
специфичних услова живота и рада у затворима у различитим деловима света. Савремене 
форме радног ангажовања осуђених лица представљене су у посебном поглављу, кроз приказ 
актуелних трендова у организовању рада осуђених лица и програма радног ангажовања за 
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које постоје емпиријски докази о делотворности у редуковању рецидивизма. Поглавље о 
радном ангажовању осуђених лица у нашој земљи садржи критичку анализу релевантне 
законске регулативе и актуелне праксе радног ангажовања осуђених, уз запажања аутора о 
предностима и недостацима постојећих решења. У завршном поглављу, кандидат сумира 
резултате досадашњих истраживања о ефективности програма професионалног 
оспособљавања и радног ангажовања и закључује да имају значајне позитивне ефекте у 
редуковању рецидивизма и запошљавању осуђених лица након извршене казне затвора. 
Монографија завршава корисним препорукама за унапређивање радног ангажовања осуђених 
у оквиру извршења казне затвора.  

Поред поменуте монографије, неколико радова је посвећено образовању, 
професионалном оспособљавању и радном ангажовању осуђених лица (2.1.1., 2.4.5., 2.6.4. и 
2.6.5.). У овим радовима кандидат се бавио разноврсним темама, као што су: нижи ниво 
образовања и професионалне оспособљености осуђених лица у односу на општу популацију, 
делотворност савремених приступа у образовању осуђених лица, отежано запошљавање 
осуђених лица након изласка из затвора и др. 

Посебно су занимљиви радови посвећени актуелној пракси извршења казне затвора у 
нашој земљи. Кандидат је у овим радовима указао на слабости законских решења и 
процедура које се примењују у извршењу казни различитог временског трајања (2.7.2.) и 
алтернативних санкција (2.8.1.) и поступку процене и класификације (2.11.2.), доделе 
условног отпуста (2.6.3., 2.7.2.) и дисциплинског кажњавања (2.7.1.). Надаље, кандидат је 
осветлио мање познате и слабо истражене проблеме осуђених у затвору, као што: употреба 
психоактивних супстанци (2.4.4), угрожена сигурност (2.6.1.), морталитет (2.6.2.) и 
здравствени проблеми (2.10.2.). Као посебно значајне, издвајамо радове који су посвећени 
извршењу казне затвора и мера безбедности према специфичним категоријама осуђених 
лица, у које се убрајају: особе са сметњама у развоју и инвалидитетом (2.4.1. и 2.4.3.), стари 
(2.4.2. и 2.10.1.), учиниоци кривичних дела против полне слободе (2.8.2. и 2.11.3.) и 
зависници од психоактивних супстанци (2.10.3.). У овим радовима се указује на недостатак 
систематског праћења броја и карактеристика осуђених који припадају посебним 
категоријама и на проблеме у извршењу изречених кривичних санкција, који се тичу 
њиховог распоређивања, укључивања у програме третмана, прилагођавања на живот у 
затвору и сл. 

Комисија сматра да је др Горан Јованић, од избора у претходно звање, остварио 
научноистраживачке резултате који су потребни за избор у звање ванредног професора у 
групацији друштвено-хуманистичких наука. Објављени радови кандидата представљају 
оригиналан и значајан допринос развоју и унапређењу уже научне области Теоријски и 
методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања, за коју се бира. 

 
 

СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 
 
А) ЧЛАНСТВО У УРЕЂИВАЧКИМ ОДБОРИМА 
 

Др Горан Јованић је уредник два зборника саопштења скупова националног значаја 
(М66): 
3. Јованић, Г. (ур.) (2016). Зборник радова „Пробација и алтернативне кривичне санкције – 

могућности и перспективе“. Бања Лука: Центар модерних знања. ISBN 978-99976-677-4-
8 

4. Јованић, Г. (ур.) (2017). Зборник радова „Друштвене девијације, аномија друштва и 
посљедице“. Бања Лука: Центар модерних знања. ISSN 2566-3224 
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Поред тога, др Горан Јованић је рецензирао научне и стручне радове за часопис 
Специјална едукација и рехабилитација (М51) Универзитета у Београду – Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију и зборнике саопштења следећих скупова 
националног значаја: 
1. Димић, Н. (ур.) (2014). Зборник резимеа Стручно-научног скупа са међународним 

учешћем „Дани дефектолога“, Златибор, 15 – 18.01.2014. Београд: Друштво дефектолога 
Србије и Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

2. Ранковић, С. (ур.) (2016). Зборник резимеа Стручно-научне конференције са 
међународним учешћем „Дани дефектолога“, Београд,  11 – 14.2.2016. Београд: Друштво 
дефектолога Србије и Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 

3. Ранковић, С. (ур.) (2017). Зборник резимеа Стручно-научне конференције са 
међународним учешћем „Дани дефектолога”, Нови Сад, 09 – 12.2.2017. Београд: 
Друштво дефектолога Србије и Универзитет у Београду – Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију. 

 
Б) ЧЛАНСТВО У ОРГАНИЗАЦИОНИМ И ПРОГРАМСКИМ ОДБОРИМА НАУЧНИХ 
СКУПОВА 
 

Др Горан Јованић је учествовао у организацији и реализацији следећих научних 
скупова: 
1. Члан организационог одбора VII међународног научног скупа „Специјална едукација и 

рехабилитација данас“, Београд, 27 – 29.9.2013., Универзитет у Београду – Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију. 

2. Члан програмског одбора IX међународног научног скупа „Специјална едукација и 
рехабилитација“, Београд, 25 – 27.9.2015., Универзитет у Београду – Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију. 

3. Члан програмског одбора Стручно-научне конференције са међународним учешћем 
„Дани дефектолога“, Београд,  11 – 14.2.2016., Друштво дефектолога Србије и 
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

4. Члан програмског одбора Научног скупа „Пробација и алтернативне кривичне санкције – 
могућности и перспективе“, Бања Лука, 1.10.2016., Центар модерних знања. 

5. Члан програмског одбора Стручно-научне конференције са међународним учешћем 
„Дани дефектолога“, Нови Сад, 09 – 12.2.2017., Друштво дефектолога Србије и 
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

6. Члан програмског одбора Научног скупа „Превенција развојних сметњи и проблема у 
понашању“, Београд, 21.12.2017., Универзитет у Београду – Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију. 

7. Члан програмског одбора Научног скупа „Друштвене девијације, аномија друштва и 
посљедице“, Бања Лука, 13 – 14.10.2017., Центар модерних знања. 
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В) МЕНТОРСТВА И ЧЛАНСТВА У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ МАГИСТАРСКИХ 
ТЕЗА, ЗАВРШНИХ РАДОВА НА МАСТЕР СТУДИЈАМА И ДОКТОРСКИХ 
ДИСЕРТАЦИЈА 

 
1. Менторства у изради докторских дисертација 
1. Мр Љепосава Илијић (2016). Утицај образовања и професионалног оспособљавања на 

редукцију ризика рецидивизма код осуђених лица. Универзитет у Београду – Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију. 

2. Мр Марија Кузмановић (2013). Утицај специјализованог пеналног третмана на 
редукцију ризика рецидивизма код сексуалних делинквената. Универзитет у Београду – 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

2. Чланства у комисијама за одбрану докторских дисертација 
1. Мр Сања Ђурђевић (2016). Разлике у карактеристикама личности и вредносним 

оријентацијама осуђених на казне затвора и на алтернативне казне. Универзитет у 
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

2. Никола Петковић (2015). Занемаривање и злостављање деце у Србији: феноменологија, 
етиологија и друштвена реакција. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију. 

3. Чланства у комисијама за одбрану магистарских теза 
1. Мидхат Капиџић (2013). Условна осуда са заштитним надзором – третман осуђених у 

заједници. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

2. Ивана Петровић (2013). Индивидуалне и групне форме третмана осуђених лица. 
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

3. Наталија Грубач-Стаменковић (2017). Повезаност социјалних, демографских и 
криминолошких карактеристика осуђених лица са рецидивизмом. Универзитет у 
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

4. Менторства у изради завршних мастер радова 
1. Немања Главонић (2013). Рад осуђених лица у пољопривреди као метод пеналне 

рехабилитације. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 

2. Ливиа Бузаџић (2013). Извршење алтернативне санкције РЈИ у пракси Повереничке 
канцеларије у Сомбору. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 

3. Силвија Благојевић (2013). Компарација нивоа ризика рецидивизма осуђених у 
пробационом и затворском систему. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију. 

4. Јелена Вукановић (2013). Дисциплинско кажњавање осуђених жена у КПЗ Пожаревац. 
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

5. Милан Станковић (2013). Евалуација процене ризика рецидивизма у извршењу 
алтернативних кривичних санкција. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију. 

6. Катарина Радојевић (2014). Специфичности третмана осуђеника за сексуалне деликте. 
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

7. Невена Вујадиновић (2014). Основне карактеристике рецидивиста у затвору. 
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 
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8. Ивана Стојановић (2014). Примена корективних метода према осуђеним алкохоличарима 
у СЗБ. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

9. Јована Дуњић (2014). Аутодеструкција осуђених лица. Универзитет у Београду – 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

10. Сања Трајков (2014). Карактеристике третмана у пеналној рехабилитацији у 
Окружном затвору у Лесковцу. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију. 

11. Невена Ћирковић (2014). Образовне потребе у КПЗ у Ваљеву. Универзитет у Београду – 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

12. Јована Лазаревић (2014). Улога службе обезбеђења у пеналној рехабилитацији у ОЗ 
Лесковац. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

13. Веснa Митровић (2014). Основне карактеристике морталитета током извршења казне 
лишења слободе. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 

14. Марина Вишњић (2014). Третман наркомана кроз извршење мера безбедности у пракси 
СББЗ. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

15. Александра Јовић (2014). Примена методе подстицања у пеналној рехабилитацији у 
пракси окружног затвора. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 

16. Зорица Прибановић (2014). Депривација материнства код осуђених мајки. Универзитет у 
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

17. Слађана Шућур (2015). Припреме за отпуст у пракси окружног затвора. Универзитет у 
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

18. Мирослав Златковић (2015). Компарација потреба, ризика и капацитета у третману 
алкохоличара и наркомана у СЗБ. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију. 

19. Анђела Златковић (2015). Пенални третман и самопроцена здравља наркомана и 
алкохоличара у СЗБ. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 

20. Вера Петровић (2015). Пракса условног отпуштања у пеналној рехабилитацији. 
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

21. Ана Савић (2016). Компарација потреба, ризика и капацитета осуђених на дуговремене 
казне затвора. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 

22. Милена Младеновић (2016). Радно ангажовање осуђених жена. Универзитет у Београду 
– Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

23. Виолета Баковић (2016). Ставови грађана према осуђенима у затвору. Универзитет у 
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

24. Тамара Михајловић (2016). Третман страних држављана осуђених на казну затвора у 
Србији. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

25. Емилија Ђорђевић (2016). Задовољство послом стручних радника запослених у КПЗ. 
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 
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26. Драгица Страиновић (2016). Ставови јавности према бившим осуђеним лицима. 
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

27. Ана Јовановић (2017). Положај осуђених Рома у пеналном третману. Универзитет у 
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

28. Стефана Ристић (2017). Дисциплински преступи са елементима насиља у затвору. 
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

29. Марија Радовић (2017). Потребе за третманом код мултирецидивиста у затвору. 
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

30. Ивана Митровић (2017). Рекласификација осуђених у пракси Окружног затвора у 
Смедереву. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 

31. Јелена Митровић (2017). Синдром сагоревања код радника полиције. Универзитет у 
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

4. Чланства у комисијама за одбрану завршних мастер радова 
1. Радмила Ђокић (2013). Ставови запослених према извршењу казне рада у јавном 

интересу. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

2. Марија Миловановић (2014). Задовољство послом код стручних радника запослених у 
центрима за социјални рад. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију 
и рехабилитацију. 

3. Јелена Срнић (2014). Карактеристике малолетних починилаца кривичних дела са 
изреченим заводским васпитним мерама. Универзитет у Београду – Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију. 

4. Далиборка Добрић (2014). Појавни облици малолетничког преступништва на 
територији општине Нова Црња. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију. 

5. Душица Станишић (2015). Мотивација за постигнућем као фактор школског неуспеха. 
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

6. Ана Марија Игњатовић (2015). Улога повереничке службе у извршењу алтернативних 
кривичних санкција. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 

7. Тијана Васић (2015). Апсентизам ученика средње школе. Универзитет у Београду – 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

8. Милена Борисављевић (2015). Дисциплински преступи штићеника у Васпитно-поправном 
дому у Крушевцу. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 

9. Млађан Курдумановић (2015). Ризична понашања младих преступника у систему 
институционалне заштите. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију 
и рехабилитацију. 

10. Милош Станојевић (2015). Извршење васпитне мере упућивања у васпитну установу у 
Заводу за васпитање деце и омладине Београд. Универзитет у Београду – Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију. 

11. Јована Вељановић (2015). Слободно време адолесцената зависних од психоактивних 
супстанци. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 
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12. Драгана Недељковић (2015). Примена дисциплинских мера у Казнено-поправном заводу у 
Сремској Митровици. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 

13. Катарина Стајковић (2015). Карактеристике младих учинилаца кривичних дела на 
привременом смештају у Прихватилишту. Универзитет у Београду – Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију. 

14. Радмила Ђокић (2016). Примена окупационо-радне терапије у Специјалној затворској 
болници. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

15. Иван Петровић (2016). Психосоцијалне карактеристике корисника Прихватилишта за 
децу и омладину. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 

16. Милица Матовић (2016). Употреба психоактивних супстанци код младих у студентским 
домовима. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

17. Сандра Николић (2016). Стрес на раду и синдром сагоревања повереника у Републици 
Србији. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

18. Милица Јаџић (2016). Феноменолошке карактеристике насиља међу осуђеницима у КПЗ 
Забела. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

19. Јелена Лазаревић (2016). Запошљавање бивших осуђеника као фактор успешне 
реинтеграције. 

20. Јелена Златковић (2016). Ставови грађана Младеновца о смртној казни у нашем 
законодавству. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 

 
Г) УЧЕШЋЕ У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА 

 
Пре избора у звање доцента, др Горан Јованић учествовао је у пројекту које је 

финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС Феноменологија 
сметњи и поремећаја у развоју, бр. 1611 (2002–2005), Дефектолошки факултет, руководилац 
проф. др Славица Голубовић. 

Током претходног изборног периода, др Горан Јованић учествовао је у реализацији 
следећих пројеката: 
1. Социјална инклузија деце са развојним сметњама и проблемима у понашању (2016). 

Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 
2. Превенција развојних сметњи и проблема у понашању (2017). Универзитет у Београду – 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 
3. Игре на срећу и патолошко коцкање (2013–2016). Скупштина града Београда и „Гранд 

казино Београд“. 
 
ОЦЕНА СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНОГ ДОПРИНОСА 

 
Према мишљењу Комисије, стручно-професионални допринос кандидата у 

претходном изборном периоду заслужује највишу оцену. 
Кандидат је показао спремност и смисао за уређивање научних публикација. Уредник 

је два зборника саопштења скупова националног значаја и рецензирао је радове за врхунски 
часопис националног значаја и три зборника саопштења скупова националног значаја. У 
својству члана програмског или организационог одбора активно је учествовао у организацији 
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и реализацији два међународна научна скупа и пет научних скупова националног значаја. 
После избора у звање доцента, учествовао је у реализацији три домаћа научна пројекта. 

Комисија посебно вреднује ангажовање кандидата на развоју научног и стручног 
подмлатка. У претходном изборном периоду, био је ментор у изради две докторске 
дисертације и 31 завршног мастер рада и члан комисије за одбрану две докторске 
дисертације, три магистарске тезе и 20 завршних мастер радова. 

 
 

ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
 

А) ЧЛАНСТВО У ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА, СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ИЛИ 
КОМИСИЈАМА НА ФАКУЛТЕТУ 
 

У претходном изборном периоду, др Горан Јованић је активно учествовао у раду 
Одељења за превенцију и третман поремећаја понашања, Наставно-научног већа, Изборног 
већа и Већа за мастер, специјалистичке и докторске студије Универзитета у Београду – 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. У периоду од 2014. до 2015. године 
био је члан Савета Факултета. Као члан Комисије за интегритет Факултета у периоду од 
2015. до 2017. године, учествовао је у изради Плана интегритета Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију. Поред тога, био је члан Комисије за израду Правилника о раду 
библиотеке Факултета (2013. година) и председник Комисије за попис ситног инвентара 
(2015. и 2016. године). 

Др Горан Јованић био је члан Комисије за упис на мастер академске студије школске 
2015/2016. године. Именован је за члана неколико комисија за признавање страних 
високошколских исправа и то: 
1. Комисије за признавање високошколске исправе стечене на Едукацијско-

рехабилитацијском факултету Универзитета у Тузли, Босна и Херцеговина, на име 
Халида Хамидовић (2013. година). 

2. Комисије за признавање високошколске исправе стечене на Педагошком факултету 
Пловдивског универзитета „Паисиљ хилендарски“, Бугарска, на име Ивана Стоичкова 
(2014. година). 

3. Комисија за признавање стране високошколске исправе стечене на Филозофском 
факултету Универзитета „Св. Кирил и Методиј“, Македонија, на име Ћироска Олгица 
(2015. година). 

 
Б) УЧЕШЋЕ У НАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА ВАН СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ИЛИ У 
АКТИВНОСТИМА ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ 
 

Др Горан Јованић је учествовао у реализацији три програма континуиране едукације 
акредитованих од Здравственог савета РС: 
1. Мултидисциплинарни приступ у заштити деце од злостављања и занемаривања (Ц-1-

52/2013); 

2. Радна култура и примена мера безбедности у раду запослених у здравственим 
установама (Д-1-1859/2014); 

3. Улога запослених у здравству у заштити деце од злостављања и занемаривања (Ц1-
34/2015). 

Током школске 2016/2017. године, др Горан Јованић је учествовао у реализацији 
Програма остручавања наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у средњој 
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школи за рад са ученицима са сметњама у развоју, у организацији Центра за континуирану 
едукацију Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. 
 
ОЦЕНА ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
 

Комисија позитивно оцењује допринос др Горана Јованића академској и широј 
заједници у претходном изборном периоду. 

Кандидат се редовно ангажовао у раду органа и комисија на Универзитету у Београду 
– Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију. Показао се као вредан и одговоран 
сарадник и Комисија посебно истиче његову способност за тимски рад и коректан однос 
према колегама.  

О доприносу кандидата на овом пољу сведочи и његово ангажовање у конципирању и 
реализацији програма стручног усавршавања запослених у образовању и здравству.  

 
 

САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ 
УСТАНОВАМА, ОДНОСНО УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ У 
ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 
 
А) РАДНО АНГАЖОВАЊЕ У НАСТАВИ ИЛИ КОМИСИЈАМА НА ДРУГИМ 
ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА  

 
Током 2014/2015. и 2015/2016. школске године, др Горан Јованић ангажован је у 

реализацији наставе на Универзитету у Новом Саду – Медицинском факултету, студијски 
програм Специјална едукација, на предмету Методика рада са особама дисоцијалног 
понашања. 

На Криминалистичко-полицијској академији, 2014. године, именован је за члана 
Комисије за обрану завршног специјалистичког рада Систем обезбеђења лица и објеката у 
казнено-поправним заводима, кандидата Мирослава Поповића. 

Др Горан Јованић сарађује са Универзитетом у Бањој Луци – Факултетом политичких 
наука. Као члан програмског и уређивачког одбора, учествовао је у организацији два научна 
скупа које је реализовала ова високошколска установа. 
 
Б) РУКОВОЂЕЊЕ РАДОМ ИЛИ ЧЛАНСТВО У ПРОФЕСИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА 
ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

Др Горан Јованић активно сарађује са професионалним удружењима. Непосредно је 
учествовао у оснивању Удружења специјалних педагога Србије и изабран је за председника 
Управног одбора. Члан је Друштва дефектолога Србије и повереник Факултета за сарадњу са 
овим удружењем. 
 
ОЦЕНА САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ 
УСТАНОВАМА, ОДНОСНО УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ У ЗЕМЉИ И 
ИНОСТРАНСТВУ 
 

Током претходног изборног периода, др Горан Јованић је развио успешну сарадњу са 
колегама са других високошколских установа у земљи и иностранству. Комисија изузетно 
цени његову инвентивну ангажованост у раду професионалних удружења која доприноси 
промоцији струке и установе у којој ради. 
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МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 
 

Комисија сматра да др Горан Јованић испуњава општи услов, обавезне и изборне 
услове за избор у звање ванредног професора у групацији друштвено-хуманистичких наука. 
 
А) ОПШТИ УСЛОВ 

 
Др Горан Јованић је испунио услове за избор у звање доцента. У звање доцента 

изабран је 16.4.2013. године на Универзитету у Београду – Факултету за специјалну 
едукацију и рехабилитацију. 

 
Б) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

  
Др Горан Јованић испуњава све обавезне услове за избор у звање ванредног 

професора. 
 

Табела 2 – Приказ испуњености обавезних услова за избор у звање ванредног професора 
(Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 

Београду) 

Обавезни услови 
Остварени резултати током протеклог 

изборног периода 
Искуство у педагошком раду са студентима, 
односно, од стране високошколске установе 
позитивно оцењено приступно предавање из 
области за коју се бира, уколико нема 
педагошко искуство. 

22 године искуства у педагошком раду са 
студентима (у радном односу на Факултету 
за специјалну едукацију и рехабилитацију од 
1994. године) 
Испуњен услов 

Позитивна оцена педагошког рада добијена у 
студентским анкетама током целокупног 
протеклог изборног периода. 

Просечна оцена на студентским анкетама: 
4,65 за предмете на ОАС 
4,80 за предмет на МАС 
Испуњен услов 

Објављена два рада из категорије М20 или 
пет радова из категорије М51 у периоду од 
избора у претходно звање из научне области 
за коју се бира. 

1 рад категорије М23 
2 рада категорије М24 
5 радова категорије М51 
Испуњен услов 

Оригинално научно остварење или 
руковођење или учешће на пројекту. 

Учешће у пројектима: 1) Социјална инклузија 
деце са развојним сметњама и проблемима у 
понашању (2016). Универзитет у Београду – 
Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију; 2) Превенција развојних 
сметњи и проблема у понашању (2017). 
Универзитет у Београду – Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију; 3) 
Игре на срећу и патолошко коцкање (2013–
2016). Скупштина града Београда и „Гранд 
казино Београд“. 
Испуњен услов 
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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. 

Научна монографија националног значаја: 
Јованић, Г. (2017). Казни, затвори, запосли. 
Београд: Универзитет у Београду – Факултет 
за специјалну едукацију и рехабилитацију. 
ISBN 978-86-6203-104-4 
Испуњен услов 

Један рад са међународног научног скупа 
објављен у целини категорије М31 или М33. 

6 радова категорије М33 
Испуњен услов 

Један рад са скупа националног значаја 
објављен у целини категорије М61 или М63. 

2 рада категорије М61 
3 рада категорије М63 
Испуњен услов 

 
 
В) ИЗБОРНИ УСЛОВИ 
 

Др Горан Јованић испуњава изборне услове за избор у звање ванредног професора. У 
претходном изборном периоду, кандидат је испунио све одреднице из изборног услова који 
се односи на стручно-професионални допринос, две одреднице из изборног услова који се 
односи на допринос академској и широј заједници и две одреднице из изборног услова који 
се односи на сарадњу са другим високошколским, научноистраживачким установама, 
односно установама културе или уметности у земљи и иностранству. 

 
Табела 3 – Приказ испуњености изборних услова за избор у звање ванредног професора 
(Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 

Београду) 

Изборни услови 
Остварени резултати током протеклог 

изборног периода 
Стручно-професионални допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора 
научних часописа или зборника радова у 
земљи или иностранству. 

Уредник два зборника саопштења скупова 
националног значаја (М66). 
Испуњен услов 

2. Председник или члан организационог или 
научног одбора на научним скуповима 
националног или међународног нивоа. 

Члан програмског одбора 1 међународног 
научног скупа и 5 научних скупова 
националног значаја. 
Члан организационог одбора 1 међународног 
научног скупа. 
Испуњен услов 

3. Председник или члан комисија за израду 
завршних радова на академским мастер или 
докторским студијама. 

Ментор у изради 2 докторске дисертације и 
31 завршног мастер рада. 
Члан комисије за одбрану 2 докторске 
дисертације, 3 магистарске тезе и 20 
завршних мастер радова. 
Испуњен услов 
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4. Руководилац или сарадник на домаћим и 
међународним научним пројектима. 

Сарадник на 2 домаћа научна пројекта: 
Социјална инклузија деце са развојним 
сметњама и проблемима у понашању (2016). 
Универзитет у Београду – Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију. 
Превенција развојних сметњи и проблема у 
понашању (2017). Универзитет у Београду – 
Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију. 
Испуњен услов 

Допринос академској и широј заједници 
2. Председник или члан органа управљања, 
стручног органа или комисија на факултету 
или универзитету у земљи или иностранству. 

Члан Већа за мастер, специјалистичке и 
докторске студије, Савета Факултета (2014-
2015.), Комисије за интегритет Факултета 
(2015-2017.), Комисије за израду Правилника 
о раду библиотеке Факултета (2013.), 
Комисије за упис на мастер академске 
студије школске 2015/2016. године и 3 
комисије за признавање страних 
високошколских исправа. 
Председник Комисије за попис ситног 
инвентара (2015. и 2016.) 
Испуњен услов 

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. 

3 програма континуиране едукације 
акредитована од Здравственог савета РС; 
Програм остручавања наставника, стручних 
сарадника и сарадника у настави у средњој 
школи за рад са ученицима са сметњама у 
развоју, Центар за континуирану едукацију 
Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију (2016-2017.). 
Испуњен услов 

Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у земљи и иностранству 

2. Радно ангажовање у настави или 
комисијама на другим високошколским или 
научноистраживачким институцијама у 
земљи или иностранству, или звање 
гостујућег професора или истраживача. 

Реализација наставе на Универзитету у 
Новом Саду – Медицинском факултету, 
студијски програм Специјална едукација 
(2014/2015. и 2015/2016. школска година). 
Члан комисије за обрану завршног 
специјалистичког рада на Криминалистичко-
полицијској академији (2014.). 
Испуњен услов 

3. Руковођење радом или чланство у органу 
или професионалном удружењу или 
организацији националног или међународног 
нивоа. 

Председник Управног одбора Удружења 
специјалних педагога Србије. 
Члан Друштва дефектолога Србије. 
Испуњен услов 
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ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

На основу увида у приложену конкурсну документацију и анализе наставног, научног 
и стручног рада кандидата др Горана Јованића доцента Универзитета у Београду – Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију, Комисија је закључила да др Горан Јованић 
испуњава све услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у 
Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду и Статутом Универзитета у Београду – Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију за избор у звање ванредног професора. 

Комисија једногласно предлаже Изборном већу Универзитета у Београду – Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију да се др Горан Јованић изабере у звање ванредног 
професора за ужу научну област Теоријски и методски приступи у превенцији и третману 
поремећаја понашања. 

 
У Београду, 19. децембра 2017. године 
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др Весна Жунић-Павловић, редовни професор 
Универзитета у Београду – Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију 
 
 
 
др Бранислава Поповић-Ћитић, ванредни професор 
Универзитета у Београду – Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију 
 
 
 
др Снежана Соковић, редовни професор 
Универзитета у Крагујевцу – Правног факултета 


