УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Изборно веће Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета
у Београду, на III редовној седници, одржаној 26. децембра 2017. године, на основу
чланова 64. и 65. Закона о високом образовању, чланa 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 Криминологија, пенологија и
виктимологија:
1. Проф. др Зоран Илић, редовни професор Факултетa за специјалну едукацију и
рехабилитацију Универзитетa у Београду,
2. Проф. др Зорица Поповић, редовни професор Факултетa за специјалну едукацију
и рехабилитацију Универзитетa у Београду,
3. Проф. др Снежана Соковић, редовни професор Правног факултета Универзитетa
у Крагујевцу.
На основу прегледа конкурсног материјала и анализе приложене документације,
Комисија Изборном већу Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
Универзитета у Београду, подноси следећи

И З В Е Ш Т А Ј
На расписани конкурс, објављен 22. новембра 2017. године у огласним новинама
Националне службе за запошљавање Послови, бр. 752, за избор наставника у звање
доцента или ванредног професора за ужу научну област Криминологија, пенологија и
виктимологија, пријаву је поднео један кандидат, др Даница Васиљевић-Продановић.
I БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Др Даница Васиљевић-Продановић је рођена 22.02.1974. године у Београду, где је
завршила основну и средњу школу. Живи и ради у Београду. Запослена је на Факултету
за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, на радном месту
наставника у звању доцента.

1

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Даница Васиљевић-Продановић је завршила основне студије 1997. године на
Дефектолошком факултету са просечном оценом 9,00. Последипломске студије је
завршила са просечном оценом 9,80 и 2005. године одбранила магистарску тезу Психосоцијална обележја малолетних делинквената и примена метода ресоцијализације, под
менторством проф. др Снежане Соковић. Докторску дисертацију, под називом
Алтернативе краткотрајним казнама затвора, одбранила је у фебруару 2012, такође
под менторством проф. др Снежане Соковић.
На Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију (тада Дефектолошком
факултету) ради од 1998. године, најпре као истраживач-приправник-таленат стручни
сарадник на предмету Методика ресоцијализације код проф. др Зорана Илића. Од 2000.
године радила је као асистент-приправник на предмету Пенологија код проф. др
Снежане Соковић, а од 2006. као асистент на истом предмету. У звање доцента за ужу
научну област криминологија, пенологија и виктимологија изабрана је 22.03.2013.
Ангажована је у реализацији наставе на основним академским студијама на
обавезном предмету Пенологија и изборним предметима Извршење алтернативних
санкција; Ванинституционални третман деце и младих са поремаћијама понашања.
На мастер академским студијама ангажовна је на изборном предмету Формална и
неформална социјална контрола, а на докторским академским студијама на изборном
предмету Истраживања у криминологији, виктимологији и друштвена реакција на
делинквентно понашање.
Током школске 2017/18 је ангажована, као замена, и на обавезним предметима
Криминологија са малолетничком делинквенцијом; Малолетничка делинквенција;
Виктимологија и изборном предмету Насиље над децом. На мастер академским
студијама ангажовна је на изборном предмету Квалитативне методе у криминологији и
виктимологији.
Допринос академској и широј заједници доц. др Данице Васиљевић-Продановић
огледа се и у наставним активностима ван студијског програма. Током изборног
периода учествовала је у различитим облицима стручног усавршавања. Као предавач
учествовала је у оквиру програма оспособљавања наставника средњих школа из Србије
„Основе проблема у понашању ученика са сметњама у развоју“, у организацији
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, (Београд, 2017). Учествовала је
2017. на стручно усавршавању „Васпитање данас“, Педагошког друштва Србије. У
Новом Саду 2015. одржала је предавање по позиву „Педагошка подршка –
хиперактивна и деца са поремећајима у понашању“, а током исте године предавања за
студенте ВШССОВ у Кикинди на тему поремећаја понашања деце и младих.
Учествовала је на бројним домаћим и међународним научним и стручним
скуповима у земљи и иностранству. Током професионалне каријере била је чланица
радне групе Министарства правде Републике Србије за израду Стратегије за социјалну
реинтеграцију и прихват осуђених лица (2011), као и чланица радне групе у пројекту
„Подршка успостављању система алтернативног кажњавања у Србији“, бр. 2400238
(2008-2010), који је реализовало Министарство правде Републике Србије, Управа за
извршење заводских санкција, уз подршку ОСЦЕ и Савета Европе. Током 2013.
учествовала у прикупљању података за V издање Европске збирке података о
криминалитету и кривичном правосуђу (European Sourcebook of Crime and Criminal
Justice Statistics).
Чланица је Виктимолошког друштва Србије, Педагошког друштва Србије, Центра
за превенцију криминала и постпеналну помоћ - НЕОСТАРТ, а активно учествује у
раду организација особа са инвалидитетом као чланица Удружења мултипле склерозе
Београда и сарадница Удружења дистрофичара Београда.
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II НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
ДО ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику
међународног значаја
1. Васиљевић-Продановић, Д. (2011). Police restorative caution. У: Милошевић, Г.
(ур.) Дани Арчибалда Рајса. Волуме II (стр. 553-559), Београд: Криминалистичкополицијска академија. ИСБН 978-86-7020-189-7.
2. Васиљевић-Продановић, Д. (2010). Интензивни надзор преступника у заједници,
У: Ј. Ковачевић, В. Вучинић (ур.) Сметње и поремећаји: феноменологија,
превенција и третман, део II (стр. 547-558), Београд: ФАСПЕР. ИСБН 978-8680113-99-9.
3. Васиљевић, Д. (2009). Ставови о могућностима извршења казне рада у јавном
интересу у оквиру организација особа са инвалидитетом. У: З. Матејић-Ђуричић,
(ур.) Истраживања у специјалној педагогији (стр. 313-323), Београд: ФАСПЕР.
ИСБН 978-86-80113-83-8.
(М24) Рад у националном часопису међународног значаја
4. Стојковић, И., Васиљевић-Продановић, Д. (2011). Подстицање интелектуалног
развоја. Настава и васпитање, 4, 595-605. ИССН 0547-3330.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини
5. Соковић, С., Васиљевић-Продановић, Д. (2011). Затвор као део локалне заједнице.
У: Н. Глумбић (ур.) V међународни скуп Специјална едукација и рехабилитација
данас (стр. 471-476), Београд: ФАСПЕР. ИСБН 978-86-6203-029-0.
6. Васиљевић-Продановић, Д., Марков, З., Којић, М. (2010). Особе са
инвалидитетом у Србији кроз призму европских изазова и интеграција. У: Ђ.
Ђурић (ур.) Друштвени изазови европских интеграција: Србија и упоредна
искуства, део 2, зборник радова са међународног научног скупа (стр. 53-69), Нови
Сад: Факултет за правне и пословне студије. ИСБН 978-86-515-0557-0.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
7. Васиљевић-Продановић, Д., Еминовић, Ф. (2011). The role of sport and physical
activities in prevention of offending. Proceeding of V International scientific and
practical conference of students and young scientist „Modern University Sport
Science“, November, 10-12, 86. Moscow: Svetoton ZTD.
8. Васиљевић-Продановић, Д. (2010). Жртва - сведок, тужилац... судија? У: В.
Николић-Ристановић (ур.) Права жртава и ЕУ: изазови пружања помоћи
жртава, (стр. 36-37), Београд: Виктимолошко друштво Србије. ИСБН 978-8687971-12-7.
9. Соковић, С., Васиљевић, Д. (2006). Нова пенологија и рехабилитација. У:
Мултидисциплинарни приступи у специјалној едукацији и рехабилитацији,
међународна конференција, 15-17. септембар 2006 (стр. 201), Београд: Завод за
психофизиолошке поремећаје и говорну патологију ''Др Цветко Брајевић''.
(М42) Монографија националног значаја
10. Васиљевић-Продановић, Д. (2011). Преступници под лупом. Београд: Задужбина
Андрејевић. ИСБН 978-86-7244-925-9.
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(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја
11. Васиљевић-Продановић, Д. (2011). Жртва - сведок, тужилац... судија? У: В.
Николић-Ристановић, С. Ћопић (ур.) Права жртава и ЕУ: Изазови пружања
помоћи жртвама (стр. 265-272), Београд: Виктимолошко друштво Србије и
Прометеј. ИСБН 978-86-87971-22-6.
12. Васиљевић-Продановић, Д., Стојковић, И. (2011). Практични аспекти вршњачке
медијације у школи, У: Т. Грујић (ур.) Зборник ВШССОВ, 1/2011, 34-41. ИССН
2217-5725.
13. Васиљевић-Продановић, Д. (2010). Електронски надзор: контрола и превенција
преступништа, У: В. Жунић-Павловић, М. Ковачевић-Лепојевић (ур.) Превенција
и третман поремећаја понашања (стр. 239-256), Београд: ФАСПЕР. ИСБН 97886-80113-96-8.
14. Васиљевић, Д. (2008). Васпитни налози и посебне обавезе са посебним освртом
на улогу школе, У: З. Матејић-Ђуричић (ур.) Поремећаји понашања у систему
образовања (стр. 359-373), Београд: ФАСПЕР, Издавачки центар (ЦИДД). ИСБН
978-86-80113-70-8.
15. Васиљевић, Д. (2004). CAC модел процене малолетника. Истраживања у
дефектологији, 4, 117-127.
16. Васиљевић, Д. (1998). Превенција алкохолизма у функцији спречавања
криминалитета, У: Ж. Јашовић (ур.) Зборник радова: Превенција криминалитета
(стр. 247-255), Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања.
(М51) Рад у врхунском часопису националног значаја
17. Васиљевић-Продановић, Д. (2011). Теорије кажњавања и њихове пенолошке
импликације. Специјална едукација и рехабилитација, 10(3), 509-525. ИССН
1452-7367.
18. Васиљевић, Д. (2005). Процена проблема у понашању деце предшколског
узраста. Настава и васпитање, 54(4-5), 428-435. ИССН 0547-3330.
(М52) Рад у истакнутом националном часопису
19. Васиљевић-Продановић, Д. (2010). Ресторативна правда у кривичноправном
систему. Темида, 13(3), 57-68. ИССН 1450-6637.
20. Васиљевић, Д. (2009). Примена новчане казне у дневном износу у неким
законодавствима. Социјална мисао, 16(1/2009), 99-114. ИССН 0354-401X
21. Васиљевић, Д. (2009). Мит просветитељства. Социјална мисао, 2/2009, 147-157.
ИССН 0354-401X.
22. Стевковић, Љ., Васиљевић, Д. (2008). Електронско праћење у области извршења
кривичних санкција. Зборник Института за криминолошка и социолошка
истраживања, 27(1-2), 265-280. ИССН 0350-2694.
23. Васиљевић, Д. (2007). Рад у јавном интересу као алтернатива затвору. Београдска
дефектолошка школа, 3/2007, 149-161. ИССН 0354-8759.
24. Соковић, С., Васиљевић, Д. (2007). Нова пенологија - стара пракса са новим
именом. Социјална мисао, 53, 127-135. ИССН-0354-401X.
25. Соковић, С., Васиљевић Д. (2007). Интермедијарне санкције. Зборник института
за криминолошка и социолошка истраживања. 26(1-2), 121-137, ИССН 03502694.
26. Васиљевић, Д. (2007). Феноменолошка обележја преступништва младих у СРЈ у
периоду од 1991-2000. године. Социјална мисао, 14(2), 51-62. ИССН–0354-401X.
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27. Васиљевић, Д. (2006). Модели пробационих сервиса у земљама Европе.
Београдска дефектолошка школа, 3/2006, 167-177. ИССН 0354-8759.
28. Васиљевић, Д. (2005). Утицај социјалних, психолошких и криминолошких
карактеристика малолетних преступника на изрицање кривичне санкције.
Београдска дефектолошка школа, 3, 187-194. ИССН 0354-8759.
29. Васиљевић, Д. (2004). Образовање малолетних делинквената - усклађеност
домаћег законодавства са међународним стандардима. Београдска дефектолошка
школа, 1/2004, 169-175.
30. Васиљевић, Д. (2005). Респонсивност као фактор успешности третмана
преступника. Социјална мисао, 12(2-3), 107-121. ИССН 0354-401X.
(М56) Научна критика у часопису ранга М51
31. Васиљевић, Д., Николић-Ристановић, В. (2007). Marian Liebmann, Ресторативна
правда - како функционише?, Jessica Kingsley publishers, London and Philadelphia:
2007, Темида, 10(3), 71-74.ИССН 1450-6637.
32. Васиљевић, Д. (2006). Група аутора: Алтернативе затворским казнама. Београд:
Фонд за отворено друштво. Темида, 9(1), 81-83. ИССН 1450-6637.
33. Васиљевић, Д. (2005). Barbara Hudson: Правда у друштву ризика: Изазови и
реафирмација правде у касном модернизму, Sage Publications, London: Thousand
Oaks & New Delhi. Темида, 8(2), 47-49. ИССН 1450-6637.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
34. Соковић, С., Васиљевић, Д. (2007). Улога специјалних педагога у пробационом
раду са малолетним преступницима, У: З. Матејић-Ђуричић (ур.) Поремећаји
понашања и преступништво младих: Специјално-педагошки дискурс (429-446),
Београд: ФАСПЕР. ИСБН 978-86-80113-70-8.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
35. Васиљевић, Д. (2008). Инструмент за процену ризика и потреба малолетних
преступника – YLS/CMI. У: Сабор психолога – 2008 "Развој и стандардизација у
психологији" (стр. 63-64), Београд: Друштво психолога Србије. ИСБН 978-86-83797-646.
36. Стојковић, И., Васиљевић, Д. (2007). Опажање социјалних односа и проблеми у
понашању адолесцената: Лонгитудинална студија. Емпиријска истраживања у
психологији, XIII научни скуп (стр. 44-45), Београд: Филозофски факултет,
Институт за психологију и лабораторија за експерименталну психологију. ИСБН 8680269-92-1.
37. Васиљевић, Д., Стевковић, Љ. (2007). Теоријски и практични домети
међународних студентских конгреса, Јануарски дани дефектолога, Врњачка бања
2007, Зборник резимеа. ИСБН 978-86-84765-13-2.
38. Васиљевић, Д., Исаиловић, Љ. (2006) Упућивање малолетника на медијацију у
фази пре покретања кривичног поступка. Јануарски дани дефектолога, Врњачка
бања 2006, Зборник резимеа. ИСБН 978-86-84765-09-5.
39. Васиљевић, Д. (2004). Значај образовања малолетних делинквената у процесу
ресоцијализације. Дани дефектолога Србије и Црне Горе, Врњачка бања, 1-5.
фебруар 2004., Зборник резимеа, стр. 29.
40. Васиљевић, Д., Здравковић, М. (1999). Алтернативна едукација студената за
примену еколошког модела ресоцијализације младих. Нови Сад: Јануарски дани
дефектолога. Зборник резимеа.
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(М70) Одбрањена докторска дисертација
41. Васиљевић-Продановић, Д. (2012). Алтернативе краткотрајним казнама
затвора. Докторска дисертација одбрањена 27.02.2012. Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду.
Одбрањена магистарска теза
42. Васиљевић, Д. (2005). Психо-социјална обележја малолетних делинквената и
примена метода ресоцијализације. Магистарска теза одбрањена 24.10.2005.
Дефектолошки факултет, Универзитет у Београду.
НАКОН ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини
1. Васиљевић-Продановић, Д. (2015). Постпенална помоћ: Карика која недостаје. У:
М. Вуковић (ур.) 9. Међународни научни скуп Специјална едукација и
рехабилитација данас: Зборник радова (стр. 169-173), Београд: ФАСПЕР. ИСБН
978-86-6203-069-6.
2. Васиљевић-Продановић, Д. (2014). Извршење алтернативних санкција у
функцији превенције криминалитета. У: М. Вуковић (ур.) 8. Међународни научни
скуп Специјална едукација и рехабилитација данас: Зборник радова (стр. 233238), Београд: ФАСПЕР. ИСБН 978-86-6203-061-0.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
3. Васиљевић-Продановић, Д., Милошевић, Ј. (2017). Значај здравствене едукације
деце и њихових родитеља, У: Г. Недовић (ур.) V научни скуп са међународним
учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у
развоју“, Зборник резимеа, Ваљево, 19-21. мај 2017.
4. Васиљевић-Продановић, Д. (2016). Кад кућа постане затвор. У: В. НиколићРистановић (ур.) Безбедност и виктимизација: Изазови друштвеног реаговања и
заштите жртава. Књига апстраката (стр. 25-26), Седма годишња
конференција Виктимолошког друштва Србије, 24.-25. новембар 2016.
5. Васиљевић-Продановић, Д. (2015). Постпенална помоћ: Карика која недостаје. У:
М. Вуковић (ур.) 9. Међународни научни скуп Специјална едукација и
рехабилитација данас: Зборник резимеа (стр. 62-63), Београд: ФАСПЕР. ИСБН
978-86-6203-068-9.
6. Vasiljević-Prodanović, D. (2015) Pespectives of the Development of After-Care in
Serbian Criminal Justice System. U: 15th Annual Conference of the European Society
of Criminology Criminology as unitas multiplex: Theoretical, epistemological and
methodological developments: Book of abstracts (str. 375), Porto: European Society of
Criminology.
7. Васиљевић-Продановић, Д. (2014). Извршење алтернативних санкција у
функцији превенције криминалитета. У: М. Вуковић (ур.) 8. Међународни научни
скуп Специјална едукација и рехабилитација данас: Зборник резимеа (стр. 94-95),
Београд: ФАСПЕР. ИСБН 978-86-6203-054-2.
8. Васиљевић-Продановић, Д. (2015). Корупција у здравству: жртве криминала
белих мантила у Србији. У: В. Николић-Ристановић (ур.) Заштита жртава:
међународно право, национална законодавства и пракса. Књига апстраката.
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9.

10.

11.

12.

Пета годишња конференција Виктимолошког друштва Србије, 27.-28. новембар
2014, стр. 25.
Kovacevic, M., Vasiljevic-Prodanovic, D. (2014) Special Orders For Juvenile
Offenders In The Republic of Serbia, U: The 13th Annual Conference of the European
Society of Criminology - Beyond Punitiveness:Crime and Crime Control in Europe in a
Comparative Perspective, Book of abstracts. Budapest: European Society of
Criminology, str. 719.
Васиљевић-Продановић, Д. (2013). Жртва којој је потребна помоћ или
преступник који заслужује казну. У: В. Николић-Ристановић (ур.) Жртве и
савремени одговори на криминалитет: између заштите и злоупотребе. Књига
апстраката, стр. 25.
Васиљевић-Продановић, Д. (2013) Кућни затвор - казна или привилегија. У: М.
Вуковић (ур.) 7. Међународни научни скуп Специјална едукација и
рехабилитација данас. Зборник резимеа. Београд: ФАСПЕР. ИСБН 978-86-6203032-0, стр. 81-82.
Васиљевић-Продановић, Д. (2013). Какав пробациони систем нам је потребан. У:
М. Вуковић (ур.) 6. Међународни научни скуп Специјална едукација и
рехабилитација данас. Зборник резимеа (стр. 120-121), Београд: ФАСПЕР. ИСБН
978-86-6203-030-6.

(М42) Монографија националног значаја
13. Васиљевић-Продановић, Д. (2017). Основе система извршења кривичних
санкција. Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. ИСБН
978-86-6203-102-0.
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег
националног значаја
14. Васиљевић-Продановић, Д. (2016). Школа и делинквентно понашање младих. У:
В. Николић-Ристановић (ур.) Делинквенција и виктимизација малолетних лица у
Србији. Резултати Међународне анкете самопријављивањем делинквенције (стр.
151-172). Београд: ИГП Прометеј, ISBN: 978-86-87971-73-8.
15. Васиљевић-Продановић, Д. (2016). Породица и делинквентно понашање младих.
У: В. Николић-Ристановић (ур.) Делинквенција и виктимизација малолетних лица
у Србији. Резултати Међународне анкете самопријављивањем делинквенције
(стр. 77-150). Београд: ИГП Прометеј, ISBN: 978-86-87971-73-8.
(М51) Рад у врхунском часопису националног значаја
16. Васиљевић-Продановић, Д. (2017). Малолетни преступник као жртва криминала.
Специјална едукација и рехабилитација, 16(3), 371-388.
17. Васиљевић-Продановић, Д. (2015). Позитивна психологија и њен допринос
развоју позитивне виктимологије. Темида, 3-4/2015, 17-31.
18. Васиљевић-Продановић, Д. (2015). Корупција у здравству: жртве криминала
белих мантила у Србији. Темида, 1/2015, 97-110.
(М53) Рад у националном часопису
19. Vasiljevic-Prodanovic, D., Stojkovic, I. (2015). The Effectiveness of the School
Readiness Program with Support for Children with Behavior Problems, У: Т. Грујић,
(ур.) Зборник ВШССОВ, 2/2015, 115-130. ИССН 2217-5725.
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(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
20. Васиљевић-Продановић, Д. (2017). Васпитање и образовање малолетних
преступника у заводским условима, У: М. Станчић, А. Тадић, Т. Николић Максић
(ур.) Васпитање данас: Зборник радова Националног научног скупа Сусрети
педагога (стр. 71-76), Београд: Филозофски факултет, Институт за педагогију и
андрагогију и Педагошко друштво Србије.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
21. Васиљевић-Продановић, Д. (2014). Неопажене жртве насиља у породици. У: Т.
Грујић (ур.) Међународна научно-стручна конференција Методички дани:
Компетенције васпитача за друштво знања. Књига резимеа (стр. 99), ВШССОВ
у Кикинди. ИСБН 978-86-85625-14-5.
ТОКОМ ТРАЈАЊА ПОСТУПКА ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА
Радови који су објављени током трајања поступка за избор у звање доцента и нису
вредновани у поступку за избор у звање доцента
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини
1. Стојковић, И., Васиљевић-Продановић, Д. (2012). Улога школе у развоју
религијског културног идентитета. У: И. Чутура (ур.) Школа као чинилац развоја
националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и
васпитање - традиција и вредности (стр. 127-134), Јагодина: Факултет
педагошких наука у Јагодини. ИСБН 978-86-7604-087-2. (објављен током трајања
поступка, није вреднован за избор у звање доцента)
2. Васиљевић-Продановић, Д., Стојковић, И. (2012). Законски оквир и практичне
импликације примене инклузије у образовању. У: И. Чутура (ур.) Школа као
чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских
вредности: образовање и васпитање - традиција и вредности (стр. 281-291),
Јагодина: Факултет педагошких наука у Јагодини. ИСБН 978-86-7604-087-2.
(објављен током трајања поступка, није вреднован за избор у звање доцента)
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја
3. Васиљевић-Продановић, Д. (2012). Предности и недостаци методологија евидентирања
података о примени алтернативне санкције рад у јавном интересу у свету и код нас. У:
В. Николић-Ристановић (ур.) Евидентирање криминалитета: Искуства из света и
Србије (стр. 213-230), Београд: Прометеј. ИСБН 978-86-87971-40-0. (објављен током
трајања поступка, није вреднован за избор у звање доцента)
(М51) Рад у врхунском часопису националног значаја
4. Васиљевић-Продановић, Д. (2012). Реинтегративно посрамљивање: Неформално
средство формалне социјалне контроле криминалитета. Специјална едукација и
рехабилитација. 11(3), 471-476. ИССН 1452-7367. (објављен током трајања
поступка, није вреднован за избор у звање доцента)
(М52) Рад у истакнутом националном часопису
5. Васиљевић-Продановић, Д. (2012). Ефекти насиља у породици на понашање деце
предшколског узраста. Педагошка стварност, 3, 191-199. ИССН 0553-4569.
(објављен током трајања поступка, није вреднован за избор у звање доцента)
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Табела 1 – Квантитативни преглед структуре објављених радова

Врста научноистраживачког
резулата

Број резултата
Категорија

Пре
избора

После
избора

M бодова

Монографска студија/поглавље у
књизи М12 или рад у тематском
зборнику међународног значаја

М14

3

/

/

Рад у националном часопису
међународног значаја

М24

1

/

/

Саопштење са међународног скупа
штампано у целини

М33

2

2

2x1=2

Саопштење са међународног скупа
штампано у изводу

М34

3

10

10 x 0,5 = 5

Монографија националног значаја

М42

1

1

1x7=7

М44

/

2

2x3=6

М45

6

/

/

М51

2

3

3x3=9

Рад у истакнутом националном
часопису

М52

12

/

/

Рад у националном часопису

М53

/

1

1x1=1

Научна критика у часопису ранга М51

М56

3

/

/

Саопштење са скупа националног
значаја штампано у целини

М63

1

1

1x1=1

Саопштење са скупа националног
значаја штампано у изводу

М64

6

1

1 x 0,5 = 0,5

Докторска дисертација

M70

1

/

/

41

21

Поглавље у књизи М41 или рад у
истакнутом тематском зборнику
водећег националног значаја
Поглавље у књизи М42 или рад у
тематском зборнику националног
значаја
Рад у врхунском часопису
националног значаја

Укупно радова

АНАЛИЗА ОБЈАВЉЕНИХ И САОПШТЕНИХ РАДОВА
Након избора у звање доцента, др Даница Васиљевић-Продановић је објавила 21
библиографску јединицу. У периоду од расписивања конкурса до избора у звање доцента
објавила је још 5 радова који нису вредновани у поступку избора у звање доцента.
У монографији под називом Основе система извршења кривичних санкција
кандидаткиња на разумљив начин представља читаоцима комплексну материју
извршног кривичног права Србије, објединивши на једном месту садржину одредаба
9

неколико десетина закона и подзаконских аката којима је регулисана област извршења
кривичних санкција. Садржај монографије је усклађен са наставним програмом на
предмету Пенологија на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, и
представља значајан извор студентима за стицање знања о нормативном основу и
институционалном оквиру система извршења кривичних санкција у нашој земљи.
Посебну вредност монографији даје критички осврт на поједина питања, уз запажања
која могу послужити законодавцу у обликовању законских решења.
Остале радове кандидаткиње можемо сврстати према предмету интересовања у
следеће категорије: Теоријски оквир, Кривичне санкције, Малолетничка делинквенција,
Жртве и виктимизација, Остало.
Рад у категорији Теоријски оквир има за циљ приказ, анализу и разраду теоријских
концепата у области виктимологије (рад под бројем 17). Карактеристика овог рада је
систематичан увид у теоријске основе, указивање на предности и недостатке концепта
позитивне виктимологије, уз образложене и проницљиве закључке и препоруке.
У радовима из категорије Кривичне санкције (1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12) ауторка се бави
различитим питањима примене и извршења кривичних санкција, уз посебан нагласак на
алтернативе казнама затвора. Ауторка изражава своје залагање за ширу примену
алтернатива, посебно казне рада у јавном интересу и казне кућног затвора, али указује
и на негативне аспекте примене ових санкција. У радовима су разматране перспективе
развоја пробације у нашој земљи, као и проблем постпеналне заштите осуђених лица,
као важан сегмент реаговања на криминалитет и превенције поврата.
Малолетничка делинквенција је честа тема у радовима ауторке. Феномен
малолетничке делинкценције је обрађен са етиолошког аспекта (14, 15) на основу
података опсежног истраживања спроведеног у Србији применом анкете
самопријављивањем делинквенције, у складу са методологијом развијеном на
међународном нивоу. Резултати су потврдили претпоставке о снажној повезаности
фактора породичне средине и фактора школе са делинквенцијом малолетника. У
осталим радовима (9, 10, 16, 20) ауторка се бави питањима примене васпитних налога,
васпитања и образовања малолетника у заводским условима, као и односом
преступништва и виктимизације малолетника.
У категорију Жртве и виктимизација сврстан је рад у коме се ауторка бави
питањима насиља у породици (21), указујући на његове штетне ефекте на децу и младе.
У раду који за предмет има корупцију у здравству (8, 18) ауторка применом
квалитативне методологије осветљава тамну страну овог феномена представљајући
занимљиву типологију корумпираних, као и типологију коруптаната.
Категорија Остало обухвата радове у којима ауторка показује широка
интересовања за питања здравствене едукације младих (3) и развој програма превенције
поремећаја понашања (19).
МИШЉЕЊЕ О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ КАНДИДАТА
На основу анализе радова др Данице Васиљевић-Продановић, Комисија оцењује
да кандидаткиња има веома широка интересовања, уз јасну фокусираност на теме из
уже научне области криминологије, пенологије и виктимологије. Кандидаткиња
студиозно користи савремену научну и стручну литературу и одлично познаје
методологију научно-истраживачког рада. Систематично приступа прикупљању и
анализи података, прецизно се фокусира на суштину проблема и проницљиво изводи
закључке. Поред тога, сажетост у изражавању, која карактерише њен препознатљив
стил писања, потврђује да је др Даница Васиљевић-Продановић зрео аутор чији радови
пружају значајан допринос развоју научне мисли.
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Квантитативни преглед структуре објављених радова показује да су испуњени
обавезни услови који се односе на број и категорију научних радова, предвиђених
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду.
III УЧЕШЋЕ У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ И СТРУЧНИМ ПРОЈЕКТИMA
Пре избора у звање доцента Даница Васиљевић-Продановић је била учесница
пројекта Подршка успостављању система алтернативног кажњавања у Србији
Министарства правде Републике Србије, Управа за извршење заводских санкција,
(2008-2010) и чланица радне група Министарства правде Републике Србије за израду
Стратегије социјалне реинтеграције и прихвата осуђених лица (мај-новембар 2011).
Током 2013. учествовала је у прикупљању података за V издање Европске збирке
података о криминалитету и кривичном правосуђу (European Sourcebook of Crime and
Criminal Justice Statistics).
Од 2011-2016. др Даница Васиљевић-Продановић је учествовала у пројекту
“Развој методологије евидентирања криминалитета као основа ефикасних мера за
његово сузбијање и превенцију“, бр. 179044, који је финансирало Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије. Као резултат рада на пројекту,
кандидаткиња је објавила 17 научних радова.
IV РЕЗУЛТАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА
Доц. др Даница Васиљевић-Продановић је била ментор за израду и одбрану
мастер радова 12 студената Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, са
темама из уже научне области криминологија, пенологија и виктимологија.
У изборном периоду, доц. др Даница Васиљевић-Продановић је била члан
Комисије за одбрану мастер радова 32 студента мастер академских студија на
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, са темама из уже научне области
криминологија, пенологија и виктимологија.
ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА
Анализирајући резултате у обезбеђивању научно-наставног подмлатка, Комисија
је закључила да кандидаткиња испуњава све формалне услове и критеријуме
предвиђене за избор наставника у звање ванредног професора (ментор је за израду и
одбрану 12 мастер радова, члан комисије за израду и одбрану 32 мастер рада на мастер
академским студијама).
V ЧЛАНСТВО У УРЕЂИВАЧКИМ ОДБОРИМА ДОМАЋИХ И
МЕЂУНАРОДНИХ ЧАСОПИСА, СКУПОВА И СТРУКОВНИХ УДРУЖЕЊА
Од априла 2015. године, одлуком Већа Одељења за превенцију и третман
поремећаја понашања Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, доц др.
Даница Васиљевић-Продановић је члан Уређивачког одбора часописа Београдска
дефектолошка школа.
Након избора у звање доцента била је рецензент чланака за часописе Специјална
едукација и рехабилитација; Темида; Зборник ВШССОВ; као и саопштења за научни
скуп са међународним учешћем „Методички дани“.
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VI МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР
Сумирајући резултате и анализирајући приспелу документацију у категоријама
научних и стручних публикација, Комисија је констатовала да је кандидаткиња након
избора у звање доцента објавила 21 научни рад у научним часописима и зборницима са
рецензијама и другим публикацијама, који доприносе развоју научне и стручне мисли у
ужој области за коју конкурише. У табели 2. је дат преглед испуњености минималних
услова за избор у звање ванредног професора:
Табела 2 – Испуњеност минималних услова за избор у звање ванредног професора
ОПШТИ УСЛОВ
Испуњени услови за избор у доцента
Изабрана у звање доцента за ужу научну област
криминологија, пенологија и виктимологија
22.03.2013. године.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1. Искуство у педагошком раду са
Од 1998. године ангажована на извођењу вежби,
студентима
а затим и наставе на свим студијским нивоима
2. Позитивна оцена педагошког рада у
Оцена педагошког рада у студентским анкетама
студентским анкетама током
током целокупног претходног изборног
целокупног претходног изборног
периода била је између 4,30 и 4,50
периода (ако га је било).
3. Објављена два рада из категорије
Објављена 3 рада категорије М51 (од тога 1
М20 или пет радова из категорија
рад у часопису Специјална едукација и
М51 у периоду од избора у
рехабилитација, са листе часописа који се
претходно звање из научне области
вреднују за избор у звање, према чл. 16а.
за коју се бира.
Правилника о минималним условима за избор у
звање наставника) и
2 рада категорије М44 (исти број М бодова
као и радови категорије М51, према чл. 9.
Правилника о минималним условима за избор у
звање наставника)
4. Оригинално стручно остварење или
Учешће у пројекту “Развој методологије
руковођење или учешће у пројекту
евидентирања криминалитета као основа
ефикасних мера за његово сузбијање и
превенцију“, бр. 179044, Министарство за
науку и технолошки развој Републике Србије
5. Одобрен и објављен универзитетски
Објављена 1 монографија категорије М42
уџбеник за предмет из студијског
(као једини аутор)
програма факултета или научна
монографија из научне области за
коју се бира, у периоду од избора у
претходно звање
6. Један рад са међународног научног
Објављена 2 рада категорије М33
скупа објављен у целини категорије
М31 или М33
7. Један рад са научног скупа
Објављен 1 рад категорије М63
националног значаја објављен у
целини категорије М61 или М63
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ
1. Стручно-професионални допринос
1. Члан Уређивачког одбора часописа
Београдска дефектолошка школа. Рецензент
чланака за часописе Специјална едукација и
рехабилитација; Темида; Зборник ВШССОВ
2. Члан комисије за израду завршних радова на
академским мастер студијама.
3. Сарадник на домаћем научном пројекту
2. Допринос академској и широј
Учешће у програму оспособљавања наставника
заједници
средњих школа; предавања по позиву на
другим високошколским установама
Анализирајући приспелу документацију у категорији резултата који не спадају у
ближе критеријуме за избор, али представљају допринос кандидата широј заједници,
треба навести и резултате др Данице Васиљевић-Продановић, као што су:
 учешће у бројним облицима стручног усавршавања, едукација и семинара;
 чланство у Виктимолошком друштву Србије;
 чланство у Педагошком друштву Србије;
 активност у организацијама особа са инвалидитетом, као чланица Удружења
мултипле склерозе Београда и сарадница Удружења дистрофичара Београда.
Комисија констатује да кандидат доц. др Даница Васиљевић-Продановић у
потпуности испуњава минималне услове за стицање звања ванредног професора,
односно испуњава општи и обавезне услове, као и 2 изборна услова, предвиђене
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Унивезитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 192/16, 195/16, 199/17 и измене од
15.11.2017.) за групацију друштвено-хуманистичких наука.
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VII ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу увида у приложену документацију: биографију, научноистраживачки
рад и рад у настави, Комисија сматра да кандидат др Даница Васиљевић-Продановић,
доцент Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, у
потпуности испуњава све услове за избор у звање ванредног професора који су
предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију и Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Унивезитету у Београду.
Комисија предлаже др Даницу Васиљевић-Продановић за избор у звање
ванредног професора за ужу научну област Криминологија, пенологија и виктимологија
на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду.
У Београду, 18.01.2018.
Комисија

____________________________________
Проф. др Зоран Илић, редовни професор
Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију Универзитета у Београду
___________________________________
Проф. др Зорица Поповић, редовни професор
Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију Универзитета у Београду
__________________________________
Проф. др. Снежана Соковић, редовни професор
Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
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