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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 VII редовној седници, одржаној 04.02.2021. године, на основу члана 73., 

74. и 75. Закона о високом образовању (,,Службени гласник РС” 88/17), чланa 107. Статута 

Факултета и предлога Одељења за превенцију и третман поремећаја понашања, донело је 

одлуку (број 21/11) о образовању Комисије за припрему извештаја за избор наставника у звање 

доцента за ужу научну област Теоријски и методски приступи у превенцији и третману 

поремећаја понашања, у следећем саставу: 

 

 

1. др Зоран Илић, редовни професор у пензији Универзитета у Београду – Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију; 

2. др Бранислава Поповић-Ћитић, редовни професор Универзитета у Београду – 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију; 

3. др Горан Јованић, ванредни професор Универзитета у Београду – Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију; 

4. др Данка Радуловић, редовни професор Универзитета у Београду – Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију; 

5. др Душица Малинић, научни сарадник Института за педагошка истраживања у 

Београду.  

 

На основу прегледа конкурсног материјала и анализе приложене документације, 

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

рехабилитацију, подноси следећи  

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 

На расписани конкурс, објављен 17.02.2021. године у огласним новинама Националне 

службе за запошљавање Послови број 921-922, за избор наставника у звање доцента за ужу 

научну област Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја 

понашања, пријавио се један кандидат, др Марија Маљковић, дипломирани специјални 

педагог, стручни сарадник у Центру за континуирану едукацију Универзитета у Београду – 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. 
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БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

A) ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Др Марија Маљковић рођена је 03.09.1982. године у Београду где је завршила основну 

школу и гимназију.  

 

Б) СТРУЧНА БИОГРАФИЈА,  ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

 

Основне студије завршила је на Универзитету у Београду – Дефектолошком факултету, 

Смер за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању, 2008. 

године са просечном оценом 9,27 и стекла звање дипломирани специјални педагог.  

Исте године уписала је докторске студије на Универзитету у Београду – Факултету за 

специјалну едукацију и рехабилитацију. Испите на докторским студијама положила је са 

просечном оценом 9,40. Докторску дисертацију под називом „Повезаност школског неуспеха 

и сукоба са законом у периоду адолесценције“ одбранила је са одликом 2020. године и стекла 

научно звање доктор дефектолошких наука.  

Професионалну каријеру започела је 2008. године, на Институту за ментално здравље 

у Београду, а 2009. године положила је државни испит у Министарству здравља Републике 

Србије. Од јануара 2011. до марта 2012. године била је запослена на Институту за 

криминолошка и социолошка истраживања у Београду, на радном месту истраживача 

приправника. Од марта 2012. године запослена је на Универзитету у Београду – Факултету за 

специјалну едукацију и рехабилитацију, као сарадник у звању асистента за ужу научну област 

Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања, а од јуна 2018. 

као стручни сарадник у Центру за континуирану едукацију. Марија Маљковић реализовала је  

вежбе на основним академским студијама из предмета: Увод у социјалну педагогију, Породица 

и породични односи, Теоријске основе васпитања и образовања младих преступника и 

Институционални третман младих преступника, као и на мастер академским студијама: 

Саветодавни рад са малолетним преступницима и Пробација – третман у заједници. 

На основу података добијених евалуацијом педагошког рада са студентима 

(реализација вежби на основним и мастер судијама) оцењена је позитивно, просечном оценом 

4,50. 

У периоду од 2011. до 2021. године учествовала је у реализацији пројекта основних 

истраживања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: 

„Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућности социјалне интервенције (бр. 

47011) Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду. Такође, 

учествовала је у научном пројекту Универзитета у Београду – Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију под називом ,,Социјална инклузија деце са развојним сметњама и 

проблемима у понашању“, у периоду од јануара до децембра 2016. године. 

Била је члан организационог одбора IX међународног научног скупа „Специјална 

едукација и рехабилитација ДАНАС“, одржаног у Београду, 25-27.09.2015. године, као и 

научног скупа националног значаја „Социјална инклузија деце са развојним сметњама и 

проблемима у понашању“, одржаног у Београду, 06.12.2016. године, који су организовани од 

стране Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.  
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 Почевши од 2014. године била је члан комисија за спровођење пријемних испита на 

Универзитету у Београду – Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију. Од 2012. 

године члан је радне групе за организацију стручне праксе, а у школској 2020/21. години 

именована је за координатора стручне праксе Одељења за превенцију и третман поремећаја 

понашања. Такође, учествовала је у промоцији Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију на Сајму образовања, као и на „Данима отворених врата“ за матуранте 

средњих школа. 

 Активно је учествовала у раду Одељења за превенцију и третман поремећаја понашања, 

Наставно-научног већа и Изборног већа Универзитета у Београду – Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију. 

Марија Маљковић је члан Друштва дефектолога и Друштва специјалних педагога и 

педагога Србије. Од 2018. године члан је редакције и секретар националног часописа 

„Социјална мисао“.  

Тренутно је на завршној години едукације из Системске породичне терапије, коју 

организује Институт за ментално здравље у Београду, а до сада је стекла звање саветник за 

брак и породицу. 

 Учествовала је или се додатно едуковала на великом броју стручних и научних, 

националних и међународних конгреса везаних за специјалну едукацију и рехабилитацију, 

системску породичну терапију, болести зависности и поремећаје понашања. 

Марија Маљковић је до сада објавила преко 50 научних радова, презентујући их на 

домаћим и међународним скуповима. 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

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

значаја  (М14) 

 

1. Maljković, M., Gutvajn, N., Kovačević-Lepojevć, M., & Ilijić, Lj. (2021). Educational status 

and problems of juvenile delinquents. In N. Gutvajn, J. Stanišić, & V. Radović (Eds.), 

Problems and Perspectives of Contemporary Education. Institute for Educational Research. (у 

штампи). Приложена потврда уредника 

 

Рад у међународном часопису (М23) 

 

1. Kovačević-Lepojević, M., Ilić, Z., Maljković, M., Kovačević, M., i Ilijić, Lj. (2020). 

Roditeljstvo i eksternalizovani problemi adolescenata: rezultati faktorske analize. 

Vojnosanitetski pregled, 77(5), 487–493. https://doi.org/10.2298/VSP170117099K 

 

Рад у националном часопису међународног значаја (М24) 

 

1. Ilić, Z., i Maljković, M. (2015). Tretman mladih sa višestrukim razvojnim smetnjama i 

poremećajima u ponašanju. Sociologija, 57(2) 2, 243-258. 

https://doi.org/10.2298/SOC1502243I 

 

https://doi.org/10.2298/VSP170117099K
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Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини (М31) 

 

1. Ilić, Z., i Maljković, M. (2016). Postpenalna socijalna reintegracija osuđenih lica u Srbiji – 

dostignuća i zablude. U I. Stevanović, i A. Batričević (Ur.), Krivične i prekršajne sankcije i 

mere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust (str. 229-243). Institut za kriminološka i sociološka 

istraživanja. Приложено позивно писмо 

2. Maljković, М., i Igrački, J. (2018). Child-friendly justice – educational perspective. U I. 

Stevanović (Ur.), Pravda po meri deteta (str. 335-344). Institut za kriminološka i sociološka 

istraživanja. Приложено позивно писмо 

 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 

 

1. Maljković, M., i Ilić, Z. (2013). Primena sistemske porodične terapije u tretmanu 

antisocijalnog poremećaja ličnosti. U V. Žunić-Pavlović (Ur.), VII međunarodni naučni skup 

„Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS“ (str. 145-150). Univerzitet u Beogradu – 

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.  

2. Kovačević-Lepojević, M., Kovačević, M., i Maljković, M. (2017). Evaluacija programa 

podrške za mlade očeve. U M. Filipović i B. Brojčin (Ur.), Intervencije u ranom detinjstvu: u 

susret ispunjavanju ciljeva održivog razvoja novog milenijuma (str. 269-275). Univerzitet u 

Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. 

3. Igrački, Ј., i Maljković. М. (2018). Real possibilities of prison institutions in resocialisation of 

delinquents and prevention of criminality. U D. Simović, (Ur.), Dani Arčibalda Rajsa (str. 

373-382). Kriminalističko-policijska akademija.  

 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34) 

  

1. Maljković, M., i Ilić, Z. (2011, 24-27 septembar). Poverenička služba i rad poverenika u 

Republici Srbiji. [rezime saopštenja sa skupa]. 143. V međunarodni naučni skup, „Specijalna 

edukacija i rehabilitacija DANAS“, Zlatibor, Republika Srbija.  

2. Ilić, Z., i Maljković, M. (2011, 24-27 septembar). Pritvor i tretman pritvorenih lica u Srbiji – 

karika koja nedostaje. [rezime saopštenja sa skupa]. 133. V međunarodni naučni skup, 

„Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS“, Zlatibor, Republika Srbija.  

3. Maljković, M., i Ilić, Z. (2012, 14-16 septembar). Sistemska porodična terapija u radu sa 

decom i adolescentima sa poremećajem ponašanja. [rezime saopštenja sa skupa]. 114. VI 

međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS“, Beograd, Republika 

Srbija.  

4. Maljković, M., i Ilić, Z. (2014, 07-09 novembar). Motivacioni intervju u institucionalnom 

tretmanu mladih prestupnika. [rezime saopštenja sa skupa]. 88. VIII međunarodni naučni skup 

„Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS“, Beograd, Republika Srbija.  

5. Ilić, Z., i Maljković, M. (2014, 07-09 novembar). Sistem bodova i nivoa u institucionalnom 

tretmanu mladih prestupnika. [rezime saopštenja sa skupa]. 84. VIII međunarodni naučni skup 

„Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS“, Beograd, Republika Srbija.  
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6. Maljković, M., i Ilić, Z. (2015, 25-27 septembar). Dnevni boravak – mogućnosti i izazovi. 

[rezime saopštenja sa skupa]. 58. IX međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i 

rehabilitacija DANAS“, Beograd, Republika Srbija.  

7. Radulović, D., Maljković, M., i Ilić, Z. (2015, 25-27 septembar). Šta se krije iza sintagme 

„happy victimizer phenomenon“ i koje su zamke u njenoj empirijskoj proveri na našim 

uzorcima dece?. [rezime saopštenja sa skupa]. 68. IX međunarodni naučni skup „Specijalna 

edukacija i rehabilitacija DANAS“, Beograd, Republika Srbija.  

8. Maljković, M., i Ilić, Z. (2015, 24-25 oktobar). Poluinstitucionalne forme tretmana mladih 

prestupnika – karika koja nedostaje. [rezime saopštenja sa skupa]. 135. IX stručno-naučni skup 

sa međunarodnim učešćem „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u 

razvoju, Beograd, Republika Srbija. 

9. Kovacevic, M., & Maljkovic, M. (2016, 21-24 septembar). Criminal procedure and the media 

in the Republic of Serbia.  [summary]. 16th Annual Conference of the European Society of 

Criminology: Structures, Developments and Actors, Münster, Germany. 

https://eurocrim2016.abstract-management.de/program/index.php 

10. Maljković, M., i Bošković-Đukić, D. (2019, 25-26 oktobar). Sociometrija kao dijagnostička i 

terapijska metoda u prevazilaženju otpora u grupi lečenih alkoholičara. [rezime saopštenja sa 

skupa]. 129-130. Deseti međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija 

DANAS“, Beograd, Republika Srbija. 

 

Поглавље у књизи или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног 

значаја (М44) 

 

1. Kron, L., Pavićević, O., i Maljković, M. (2012). Delikt, kazna, rizici: adolescenti i socijalna 

profilaksa. U L. Kron (Ur.), Delikt, kazna i mogućnosti socijalne profilakse (str. 279-290). 

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.  

2. Maljković. M., i Ilić, Z. (2013). Rad poverenika u Republici Srbiji – kontrola i nadzor i/ili 

pomoć i podrška. U L. Kron, i A. Jugović (Ur.), Kriminal, državna reakcija i harmonizacija 

sa evropskim standardima (str. 307-315). Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. 

3. Ilić. Z., i Maljković, M. (2013). Probacija – tretman u zajednici: osvrt na organizacione i 

normativne pretpostavke u Republici Srbiji. U L. Kron, i A. Jugović (Ur.), Kriminal, državna 

reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima (str. 285-296). Institut za kriminološka i 

sociološka istraživanja. 

4. Pavićević, O., Kron, L., i Maljković, M. (2014). Novi ženski identitet u kontekstu socijalnih 

aberacija. U L. Kron (Ur.), Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda (str. 261-274). 

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.  

5. Ilić, Z., i Maljković, M. (2014). Tretman osuđenih u zajednici: od vizije do realnosti. U L. 

Kron (Ur.), Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda (str. 285-299). Institut za 

kriminološka i sociološka istraživanja.  

6. Ilić, Z., i Maljković, M. (2015). Izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnicima. U I. 

Stevanović (Ur.), Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja (str. 105-119). 

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.  

 

 

 

https://eurocrim2016.abstract-management.de/program/index.php


6 
 

Поглавље у књизи или рад у тематском зборнику националног значаја (М45) 

 

1. Maljković, M., i Ilić, I. (2016). Primena vaspitne mere pojačanog nadzora u dnevnom boravku. 

U M. Kostić, D. Dimoski, i Z. Grujić (Ur.), Deca i mladi kao deo sistema – zaštita ili 

sekundarna traumatizacija (str. 125-136). Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Centar za 

socijalni rad „Sveti Sava“. 

 

Рад у часопису националног значаја (М52) 

 

1. Maljković, M. (2011). Alternative kazni zatvora. Socijalna misao, 70(2), 9-23.  

2. Ilijić, LJ., i Maljković, M. (2015). Postinstitucionalni tretman osuđenika. Zbornik Instituta za 

kriminološka i sociološka istraživanja, 34(1), 181-191. 

3. Kovačević, M., i Maljković, M. (2016). Proganjanje – kriminološki i krivično-pravni aspekt. 

Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 35(3), 85-98.  

4. Maljković, M. (2018). Karakteristike izvršilaca partnerskog nasilja i faktori koji utiču na 

njihovo nasilno ponašanje. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 37(3), 

93-107. 

 

Рад у научном часопису (М53) 

 

1. Maljković, M. (2018). Školski neuspeh i/ili delinkvencija: modeli objašnjenja. Socijalna 

misao,  95(2), 109-120. 

 

Саопштење  са скупа националног значаја штампано у целини (М63) 

 

1. Ilić, Z., i Maljković, M. (2014). „Nasilje nad nasilnicima“ kao element društvene reakcije na 

kriminalitet. U D. Kolarić (Ur.), Nasilje u Srbiji  uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije, 

Tom 1 (str. 234-245). Kriminalističko-policijska akademija.  

2. Ilić, Z., i Maljković, M. (2015). Poverenička služba i zaštitni nadzor uslovno osuđenih lica u 

Srbiji – stanje, dileme i izazovi. U Kolarić (Ur.), Suprotstavljanje savremenim oblicima 

kriminaliteta – analiza stanja, evropski standardi i mere za unapređenje, Tom 1  (str. 123-

135). Kriminalističko-policijska akademija.  

3. Maljković, M. (2015). Diskriminacija u procesu reintegracije osuđenih lica. U V. 

Boranijašević (Ur.) Pravni sistem i zaštita od diskriminacije, Tom 2 (str. 253-265). Pravni 

fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.  

4. Kovačević, M., i Maljković, M. (2016). Probacija – tretman osuđenih u zajednici: dostignuća, 

perspektive i mogućnosti. U N. Macanović (Ur.), Probacija i alternativne krivične sankcije – 

mogućnosti i perspektive (str. 73-88). Centar modernih znanja. 

5. Maljković, M., i Kovačević, M. (2016). Mogućnost unapređenja ljudskih prava kroz koncept 

restorativne pravde. U M. Krvavac (Ur.), Lјudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti 

(str.529-543). Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj 

Mitrovici. 

6. Ilić, Z., Marković, LJ., i Maljković, M. (2016). Dnevni boravak kao mera unapređenja 

socijalne inkluzije dece i mladih sa problemima i poremećajima ponašanja. U M. Vuković 

(Ur.), Socijalna inkluzije dece sa razvojnim smetnjama i problemima u ponašanju (str. 123-
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129). Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. 

7. Ilić, Z., i Maljković, M. (2016). Institucionalne sankcije u svetlu nacrta Zakona o maloletnim 

učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku. U Đ. Đorđević (Ur.), 

Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost, Tom 1 (str. 115-130). Kriminalističko-

policijska akademija.  

8. Ilić, Z., i Maljković, M. (2017). Mladi u riziku i sukobu sa zakonom i policija – osvrt na 

aktuelno stanje i mogućnosti unapređenja u Republici Srbiji. U B. Simeunović-Patić (Ur.), 

Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi, Tom 1 (str. 

471-484). Kriminalističko-policijska akademija.  

9. Kovačević, M., i Maljković, M. (2018). Izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnim 

učiniocima krivičnih dela i njihovo ponovno uključivanje u društvenu zajednicu. U O. Vujović 

(Ur.), Univerzalno i osobeno u pravu (str.193-204). Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa 

privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.  

10. Maljković, M. (2018). Nasilje u partnerskim odnosima. U J. Petrović, i G. Jovanić (Ur.), 

Društvene devijacije, Ne nasilju – jedinstven društveni odgovor (str. 84-91). 

https://doi.org/10.7251/CMZ1803122L. Centar modernih znanja. 

11. Kovačević, M., i Maljković, M.  (2019). Dokazne zabrane u krivičnom postupku i mogućnost 

upotrebe privatno sačinjenih snimaka. U D. Mirović (Ur.),  Pravo u funkciji razvoja društva, 

Tom 2 (str. 185-200). Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u 

Kosovskoj Mitrovici.  

12. Kovačević, M., Maljković, M., i Bogetić, D. (2020). Kazna doživotnog zatvora – opšta 

razmatranja i uporednopravni pregled. U D. Jovović (Ur.), Pravna tradicija i integrativni 

procesi (str. 145-156). Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u 

Kosovskoj Mitrovici. 

 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (М64) 

 

1. Ilić, Z., i Maljković, M. (2011, 12-14 januar). Unapređenje primene vaspitnih naloga. [rezime 

saopštenja sa skupa]. 77. Stručno naučni seminar sa međunarodnim učešćem „Dani 

defektologa Srbije“, Subotica, Republika Srbija. 

2. Ilić, Z., i Maljković, M. (2012, 11-14 januar). Primena kazne rada u javnom interesu. [rezime 

saopštenja sa skupa]. 101. Stručno naučni seminar sa međunarodnim učešćem „Dani 

defektologa Srbije“, Zlatibor, Republika Srbija. 

3. Bošković-Đukić, D., i Maljković, M. (2012, 11-14 januar). Netvork u lečenju alkoholizma i 

patološkog kockanja. [rezime saopštenja sa skupa]. 95. Stručno naučni seminar sa 

međunarodnim učešćem „Dani defektologa Srbije“, Zlatibor, Republika Srbija. 

4. Maljković. M., i Ilić, Z., (2014, 15-18 januar). Sistemski pristup u radu defektologa – 

specijalnog pedagoga. [rezime saopštenja sa skupa]. 102. Stručno naučni seminar sa 

međunarodnim učešćem „Dani defektologa Srbije“, Zlatibor, Republika Srbija. 

5. Bošković-Đukić, D., i Maljković, M. (2014, 15-18 januar). Timski rad kao spas ili kamen oko 

vrata specijalnom pedagogu. [rezime saopštenja sa skupa]. 74. Stručno naučni seminar sa 

međunarodnim učešćem „Dani defektologa Srbije“, Zlatibor, Republika Srbija. 

6. Maljković, M., i Ilić, Z. (2015, 14-17 januar). Etički standardi u specijalno-pedagoškoj praksi. 

[rezime saopštenja sa skupa]. 44. Stručno naučni seminar sa međunarodnim učešćem „Dani 

defektologa Srbije“, Kragujevac, Republika Srbija. 
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7. Ilić, Z., i Maljković, M. (2015, 14-17 januar). Tretman mladih sa višestrukim razvojnim 

poremećajima u Srbiji – izazovi i stramputice. [rezime saopštenja sa skupa]. 53. Stručno naučni 

seminar sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa Srbije“, Kragujevac, Republika Srbija. 

8. Ilić, Z., i Maljković, M. (2016,  11-14 februar). Zavodske vaspitne mere u svetlu nacrta zakona 

o maloletnim učiniocima krivičnih dela  i zaštiti maloletnika u krivičnom postupku – novine, 

dileme i problemi. [rezime saopštenja sa skupa]. 31. Stručno naučni seminar sa međunarodnim 

učešćem „Dani defektologa Srbije“, Beograd, Republika Srbija.  

9. Maljković, M. (2016, 11-14 februar). Pojačan nadzor u drugoj porodici i hraniteljstvo – 

dileme i mogućnosti. [rezime saopštenja sa skupa]. 41. Stručno naučni seminar sa 

međunarodnim učešćem „Dani defektologa Srbije“, Beograd, Republika Srbija.  

10. Marković, LJ., Maljković, M., i Luković, M. (2017, 09-12 februar). Socijalna inkluzija dece i 

mladih sa problemima i poremećajima ponašanja – usluge u lokalnoj zajednici. [rezime 

saopštenja sa skupa]. 72. Stručno-naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Dani 

defektologa Srbije“, Novi Sad, Republika Srbija.  

11. Maljković, M., Kovačević-Lepojević, M., i Kovačević, M. (2017, 09-12 februar). Primena 

treninga roditeljskih veština u tretmanu prestupništva. [rezime saopštenja sa skupa]. 73. 

Stručno-naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa Srbije“, Novi Sad, 

Republika Srbija.  

12. Maljković, M., i Ilić, Z. (2018, 01-04 februar). Primena multisistemske terapije u tretmanu 

poremećaja ponašanja. [rezime saopštenja sa skupa]. 31. Stručno naučni seminar sa 

međunarodnim učešćem  „Dani defektologa Srbije“, Niš, Republika Srbija.  

13. Maljković, M., i Ilić, Z. (2020, 20-23 februar). Uloga školskog (ne)uspeha u etiologiji 

maloletničke delinkvencije. [rezime saopštenja sa skupa]. 131. Stručno-naučna konferencija sa 

međunarodnim učešćem „Dani defektologa Srbije”, Beograd, Republika Srbija.  

14. Ilić, Z., i Maljković, M. (2020, 20-23 februar). Izvršenje krivičnih sankcija prema 

maloletnicima u Republici Srbiji. [rezime saopštenja sa skupa]. 161. Stručno-naučna 

konferencija sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa Srbije”, Beograd, Republika 

Srbija.  

 

Докторска дисертација (M71)  

 

1. Maljković, M. (2020). Povezanost školskog neuspeha i sukoba sa zakonom u periodu 

adolescencije [doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu]. NaRDuS. 

https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18077 
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Табела 1 – Квантитативни преглед структуре објављених радова 

 

Врста научно-истраживачког рада Kатегорија 
Број 

резултата 

Монографска студија/поглавље у књизи или рад у тематском 

зборнику међународног значаја   
М14 1 

Рад у међународном часопису М23 1 

Рад у националном часопису међународног значаја М24 1 

Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини М31 2 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини М33 3 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу М34 10 

Поглавље у књизи или рад у истакнутом тематском зборнику 

водећег националног значаја 
М44 6 

Поглавље у књизи или рад у тематском зборнику националног 

значаја 
М45 1 

Рад у часопису националног значаја М52 4 

Рад у научном часопису М53 1 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини М63 12 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу М64 14 

Докторска дисертација М71 1 

 УКУПНО 57 

 

МИШЉЕЊЕ О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ КАНДИДАТА  

Др Марија Маљковић је у претходном периоду, не рачунајући докторску дисертацију, 

остварила 56 резултата самостално и у коауторству. Кандидаткиња је објавила 8 радова у 

тематским зборницима, од којих је један у тематском зборнику међународног значаја. 

Објавила је и 7 радова у часописима, од којих је један у међународном часопису и један у 

националном часопису међународног значаја. Поред тога, поднела је и 41 саопштење на 

међународним и националним скуповима, од којих је 17 штампано у целини,  а  24 у изводу. 

Највећи број радова др Марије Маљковић односе се на обраду теоријских и 

истраживачких проблема из уже научне области Теоријски и методски приступи у превенцији 

и третману поремећаја понашања. Кандидаткиња је интересовање и истраживање у највећој 

мери усмерила на малолетне извршиоце кривичних дела, посебно на проблематику извршења 

кривичних санкција, као и на повезаност школског неуспеха и сукоба са законом. 

Свеобухватно је приступила анализи специфичности и потешкоћа у извршењу 

ванинституционалних и институционалних кривичних санкција, са посебним освртом на 

правни оквир извршења. У већем броју радова представљена је детаљна анализа извршења 

кривичних санкција према малолетницима у Републици Србији, са посебним освртом на 

примену Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити 

малолетних лица. Кандидаткиња у више радова даје детаљан приказ суштинских 

карактеристика малолетничког криминалитета, кривично-правне реакције државе, као и 

критичку анализу недостатака у деловању појединих чинилаца, посебно у третману младих 

преступника и институцијама формалне контроле. Акценат ставља на промене које су настале 
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успостављањем посебног правосуђа за малолетнике, увођењем мера којима се унапређује 

третман ове популације. У том настојању посебан сегмент интересовања је Мера појачаног 

надзора уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитавање и образовање 

малолетника, при чему упућује на проблематику социјалне искључености деце и младих са 

проблемима и поремећајима у понашању. Указује на значај и улогу образовног система у 

процесима социјалног укључивања и реинтеграције ове популације младих, кроз јачање 

њихових веза са друштвом и активно укључивање у друштвени живот. Кандидаткиња истиче 

важност позитивног приступа, индивидуализације рада, умрежавања субјеката и (владиних и 

невладиних) организација, развијања превентивних програма и програма третмана 

прилагођених овој популацији. Такође, даје критичку анализу закона, као и препоруке за 

унапређење мера заштите деце и младих у сукобу са законом. 

Даље, кандидаткиња се бави анализом професионалног рада полиције са специфичном 

популацијом младих у ризику и сукобу са законом. Указује на важност приступа у коме се 

деловање полиције преусмерава са малолетних учинилаца кривичних дела на ширу категорију 

деце под ризиком, односно децу млађег узраста, децу која су жртве злостављања и 

занемаривања, жртве породичног насиља, децу која су сведоци насиља и сл. У овим радовима 

даје детаљна терминолошка објашњења појмова млади у ризику и сукобу са законом, ризична 

понашања младих, а приказује и критички осврт на правне основе рада полиције, посебно у 

контексту поступања према овој, по много чему, специфичној популацији младих. 

 Професионална интересовања кандидаткиње усмерена су на повезаност поремећаја у 

понашању са значајним тешкоћама у социјалном функционисању младих и њихову честу везу 

са другим развојним сметњама и менталним поремећајима. Критички анализира друштвену 

реакцију на проблеме развоја и поремећаја у понашању младих и њиховог сукоба са законом, 

као и непосредне активности друштва усмерене не само на промену њиховог понашања, већ и 

на усклађивање и активацију потенцијала ужег социјалног окружења. Даје и детаљан приказ 

терминолошких објашњења, преваленције, коморбидитета, као и приказ програма третмана 

који се у нашим условима примењују према овој популацији. 

Посебно поље интересовања, којим се кандидаткиња бавила и у докторској 

дисертацији, јесте улога и значај различитих манифестација школског неуспеха у настанку 

малолетничке делинквенције и сукоба са законом. У радовима из ове области кандидаткиња 

је трагала за специфичностима образовног статуса и проблемима у школовању малолетних 

делинквената. У свом раду уважава резултате ранијих истраживања која указују да у поређењу 

са вршњацима, делинквенти чешће долазе из сиромашних породица, имају мање образоване 

родитеље, ниже академске аспирације, историју школског неуспеха, хронично изостају са 

наставе, прекидају школовање, заостају за својом генерацијом, друже се са делинквентним 

вршњацима и имају историју школског неуспеха. Наводећи резултате сопственог 

истраживања, кандидаткиња са коауторкама упућује на то да постоји значајан варијациони 

ефекат образовног статуса малолетних делинквената у испољавању проблема у школовању 

као што су: изостајање (и оправдано и неоправдано), слаба везаност за школу, близина 

коцкарница/кладионица, етикетирање од стране наставника, омаловажавање, претње и 

произвољно оцењивање од стране наставника. Налази, такође указују да малолетни 

делинквенти који се налазе у установама заводског типа чешће напуштају школовање у односу 

на оне са ванзаводским кривичним санкцијама. У светлу добијених резултата ауторке 

предлажу примену добрих пракси које утичу на унапређење сарадње између правосудног и 

образовног система у кривичним поступцима против малолетника, унапређивање школске 
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климе, неформалног образовања малолетних делинквената, програма менторства, 

поправљања односа са наставницима и другим актерима образовања и васпитања. 

Докторску дисертацију под називом ,,Повезаност школског неуспеха и сукоба са 

законом у периоду адолесценције“ др Марија Маљковић одбранила је 30.12.2020. године на 

Универзитету у Београду, Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, из научне 

области – Специјална едукација и рехабилитација, и уже научне области – Теоријски и 

методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања. 

Узорак истраживања обухватио је 665 испитаника, оба пола, узраста од 14 до 22 године, 

подељених у два подузорка. Први подузорак чинило је 217 младих у скукобу са законом, који 

су испитивани у заводским или ванзаводским условима у зависности од изречене кривичне 

санкције. Други подузорак чинило је 448 средњошколаца, изабраних случајним избором 

средње школе и по једног одељења сваког разреда (од првог до четвртог). 

Докторска дисертација „Повезаност школског неуспеха и сукоба са законом у периоду 

адолесценције“ кандидаткиње др Марије Маљковић представља оригиналан истраживачки 

рад. Оригиналност дисертације огледа се како у избору предмета истраживања који је 

усклађен са владајућим теоријским оквирима, тако и у релевантним истраживачким доказима. 

Сходно несагласностима у теоријским разматрањима и емпиријским истраживањима, а 

посебно оним које говоре о утицају школског неуспеха на делинквентно понашање, 

кандидаткиња проблем третира као сложену динамичку структуру која има своје латентне 

димензије. Из тог разлога школски неуспех је операционализован са 45 појединачних 

варијабли, које на својеврстан начин представљају прву специфичност истраживачког 

приступа у овом истраживању. Друга карактеристика је дефиниција и операционализација 

делинквентног понашања, које доводи до сукоба са законом. Та дефиниција има класичан и у 

литератури широко прихваћени облик, чињење кривичних дела и прекршаја, али је 

операционализација тог феномена знатно другачија. Малолетничка делинквенција испитивана 

је у виду латентне димензије, дефинисане са пет варијабли међу којима најважнију улогу имају 

рецидивизам (у криминолошком значењу), постојање кривичне пријаве и постојање 

оптужнице. Егзистирањем пет појединачних варијабли омогућено је такође, да се 

малолетничка делинквенција осим, преко латентне димензије, посебно испитује и као 

рецидивизам, да се утврђују разлике између узорка испитаника који нису чинили кривична 

дела и оних који јесу, да се криминално понашање степенује на лакше, теже и тешке облике и 

најзад да се испитају полне разлике у односима школског неуспеха и делинквентног 

понашања. У наведеним могућностима највише се и огледа посебност у истраживању овог 

понашања.  

Сумирајући резултате овог истраживачког подухвата кандидаткиња указује да школски 

неуспех има сложену унутрашњу структуру, која далеко превазилази класично схватање и 

свођење тог феномена на лош успех, понављање разреда или напуштање школовања. Та 

сложеност огледа се у постојању десет латентних димензија школског неуспеха. Други, важан 

резултат је да ти фактори значајно утичу на делинквентно понашање, али да се степен тог 

утицаја мења у зависности од конкретног фактора, као и да тај утицај није једнозначан, јер 

некад може бити у предиктивном облику, некада само у облику повезаности (паралелности), 

а некада има медијаторску улогу. Трећи значајан резултат односи се на издвајање десет 

фактора школског неуспеха и њихов утицај на тежину делинквентног понашања. Та тежина 

испитивана је врстом изречених санкција. У скоро свим случајевима у којима је тежина овог 

понашања операционализована као лакши, тежи и тешки облици делинквентног понашања, 
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суштински важан, предиктивни утицај имали су лош успех у учењу у средњој школи, прекиди 

у школовању и премештај у другу средњу школу. Четврти важан резултат је да школски 

неуспех не утиче исто на делинквентно понашање дечака и девојчица. На крају анализе 

разлика према полу јасно произлазе два важна закључка које треба имати у виду када се 

разматрају односи школских фактора и сукоба са законом. Први је да постоје очигледне 

етиолошке разлике у факторима преступништва младих које потичу из школског неуспеха, па 

вероватно и школског окружења уопште, које су утемељене на разликама у полу. Те разлике 

се морају поштовати у креирању укупне просветне политике, а нарочито у оном делу 

просветне функције задужене за процес васпитања младих. Други је да се на тим разликама 

морају креирати и спроводити превентивне интервенције. Коначно, важан резултат је да се 

превентивне интервенције када су у питању чиниоци делинквентног понашања из школског 

окружења, морају заснивати на оним факторима који су се показали као најзначајнији 

предиктори тог понашања, као и да морају бити прилагођене полним разликама.  

 

 

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ СЕ БИРА 

 

Др Марија Маљковић је одржала приступно предавање из уже научне области 

Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања 26. марта 

2021. године, на тему: „Специфичности образовања и професионалног оспособљавања младих 

у сукобу са законом”. Приступно предавање је, од стране Комисије, оцењено највишом 

просечном оценом (5). 

 

 

ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА  

  

У склопу периодичне евалуације рада наставника и сарадника, рад др Марије 

Маљковић током извођења вежби оцењиван је високим просечним оценама, у распону од 4,33 

до 4,72.  

 

 

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 

 

ОПШТИ И ОБАВЕЗНИ УСЛОВ 

 

У Табели 2 приказана је испуњеност минималних услова за стицање звања доцента, др 

Марије Маљковић, односно општих и обавезних услова предвиђених Правилником о 

минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 

Универзитета у Београду, бр. 192/16, 195/16, 199/17 и 203/18) за избор у звање доцента за 

групацију друштвено-хуманистичких наука. 
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Табела 2 – Испуњеност минималних услова за избор у звање доцента 

Захтевани минимални услови за избор у 

звање наставника - доцент 

др Марија Маљковић - испуњеност 

минималних услова 

ОПШТИ УСЛОВ 

Научни назив доктора наука из научне 

области за коју се бира, стечен на 

акредитованом универзитету и 

акредитованом студијском програму у 

земљи или диплома доктора наука стечена у 

иностранству, призната у складу са Законом 

о високом образовању. 

Диплома доктора дефектолошких наука, 

стечена на Универзитету у Београду – 

Факултету за специјалну едукацију и 

рехабилитацију, одбраном докторске 

дисертације под називом: Повезаност 

школског неуспеха и сукоба са законом у 

периоду адолесценције 

ОБАВЕЗНИ 

1. Приступно предавање из области за коју се 

бира, позитивно оцењено од стране 

високошколске установе. 

Приступно предавање из уже научне области 

Теоријски и методски приступи у превенцији 

и третману поремећаја понашања на тему: 

„Специфичности образовања и 

професионалног оспособљавања младих у 

сукобу са законом” позитивно је оцењено од 

стране Комисије (коначна просечна оцена 5). 

2. Позитивна оцена педагошког рада у 

студентским анкетама током целокупног 

претходног изборног периода (ако га је 

било). 

Оцена педагошког рада, у студентским 

анкетама током целокупног претходног 

изборног периода била је позитивна и 

кретала се између 4,33 и 4,72 (просек 4,5). 

3. Објављен један рад из категорије М20 или 

три рада из категорије М51 из научне 

области за коју се бира 

Објављена два рада из категорије М20 и то: 

Један рад из категорије М23  

Један рад из категорије М24  

4. Саопштен један рад на научном скупу, 

штампан у целини (М31, М33, М61, М63). 

Објављених и саопштених 17 радова из 

категорија (М31, М33, М61, М63) и то: 

Два рада из категорије М31  

Три рада из категорије М33  

12 радова из категорије М63  

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ 

1. Стручно-професионални допринос 

1.1. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима (осим 

за ванредног професора, коме је то обавезан услов); 

У периоду од 2011. до 2021. године учествовала је у реализацији пројекта 

основних истраживања Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије: „Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућности 

социјалне интервенције (бр. 47011) Института за криминолошка и социолошка 

истраживања у Београду. 

У периоду од јануара до децембра 2016. године учествовала је у научном 

пројекту Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију под називом ,,Социјална инклузија деце са развојним сметњама 

и проблемима у понашању“. 
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1.2. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова у 

земљи или иностранству; 

Од 2018. године је члан редакције и секретар националног часописа „Социјална 

мисао“, категорије М53. 

1.3. Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима 

националног или међународног нивоа; 

Члан организационог одбора IX међународног научног скупа „Специјална 

едукација и рехабилитација ДАНАС“, одржаног у Београду, 25-27.09.2015. 

године, у  организацији Универзитета у Београду – Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију.  

Члан организационог одбора научног скупа националног значаја „Социјална 

инклузија деце са развојним сметњама и проблемима у понашању“, одржаног у 

Београду, 06.12.2016. године, у организацији Универзитета у Београду –  

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.  

2. Допринос академској заједници  

2.1. Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на 

факултету или универзитету у земљи или иностранству; 

Активно је учествовала у раду Одељења за превенцију и третман поремећаја 

понашања, Наставно-научног већа и Изборног већа Универзитета у Београду –  

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

Почевши од 2014. године била је члан комисија за спровођење пријемних испита 

на Универзитету у Београду – Факултету за специјалну едукацију и 

рехабилитацију.  

Од 2012. године члан је радне групе за организацију стручне праксе, а у 

школској 2020/21. години именована је за координатора стручне праксе 

Одељења за превенцију и третман поремећаја понашања.  

Такође, учествовала је у промоцији Универзитета у Београду – Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију на Сајму образовања, као и на „Данима 

отворених врата“ за матуранте средњих школа. 

 

3. Сарадња са другим високошколским и научно-истраживачким установама 

 

3.1. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном удружењу или 

организацији националног или међународног нивоа; 

 

Активан је члан Друштва дефектолога Србије и Друштва специјалних педагога 

и педагога Србије. 
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МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

Комисија сматра да др Марија Маљковић испуњава општи услов, обавезне и изборне 

услове за избор у звање доцента за групацију друштвено-хуманистичких наука. 

 

А) ОПШТИ УСЛОВ 

 

Научни назив доктора дефектолошких наука стекла је на Универзитету у Београду –

Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, 30. децембра 2020. године, одбраном 

докторске дисертације: „Повезаност школског неуспеха и сукоба са законом у периоду 

адолесценције“.  

Др Марија Маљковић испуњава општи услов за избор у звање доцента. 

 

Б) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Табела 3 – Приказ испуњености обавезних услова за избор у звање доцента (Правилник о 

минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду) 

 

Обавезни услови Остварени резултати током протеклог 

изборног периода 

Приступно предавање из области за коју се 

бира, позитивно оцењено од стране 

високошколске установе. 

Приступно предавање из уже научне 

области Теоријски и методски приступи у 

превенцији и третману поремећаја 

понашања на тему: „Специфичности 

образовања и професионалног 

оспособљавања младих у сукобу са законом” 

позитивно је оцењено од стране Комисије 

(коначна просечна оцена 5). 

Испуњен услов 

Позитивна оцена педагошког рада добијена 

у студентским анкетама током целокупног 

протеклог изборног периода. 

 

Оцена педагошког рада, у студентским 

анкетама током целокупног претходног 

изборног периода била је позитивна и 

кретала се између 4,33 и 4,72 (просек 4,5). 

Испуњен услов 

Објављен један рад из категорије М20 или 

три рада из категорије М51 из научне 

области за коју се бира. 

Објављена два рада из категорије М20 и то: 

Један рад из категорије М23  

Један рад из категорије М24  

Испуњен услов 

Саопштен један рад на научном скупу, 

објављен у целини (М31, М33, М61, М63) 

Објављених 17 радова из категорија (М31, 

М33, М61, М63) и то: 

Два рада из категорије М31  

Три рада из категорије М33  

12 радова из категорије М63  

Испуњен услов 

 

Др Марија Маљковић испуњава све обавезне услове за избор у звање доцента. 
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В) ИЗБОРНИ УСЛОВИ 

 

Табела 4 – Приказ испуњености изборних услова за избор у звање доцента (Правилник о 

минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду) 

 

Изборни услови Остварени резултати  

1. Стручно-професионални допринос 

1.1. Руководилац или сарадник на 

домаћим и међународним 

научним пројектима (осим за 

ванредног професора, коме је то 

обавезан услов); 

 

 

У периоду од 2011. до 2021. године учествовала је у 

реализацији пројекта основних истраживања 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије: „Криминал у Србији: 

феноменологија, ризици и могућности социјалне 

интервенције (бр. 47011) Института за криминолошка и 

социолошка истраживања у Београду. 

У периоду од јануара до децембра 2016. године 

учествовала је у научном пројекту Универзитета у 

Београду – Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију под називом ,,Социјална инклузија деце 

са развојним сметњама и проблемима у понашању“. 

Испуњен услов 

1.2. Председник или члан 

уређивачког одбора научних 

часописа или зборника радова у 

земљи или иностранству; 

Од 2018. године је члан редакције и секретар 

националног часописа Социјална мисао (М53). 

Испуњен услов 

1.3. Председник или члан 

организационог или научног 

одбора на научним скуповима 

националног или међународног 

нивоа; 

 

Члан организационог одбора IX међународног научног 

скупа „Специјална едукација и рехабилитација данас“, 

одржаног у Београду, 25-27.09.2015. године, у  

организацији Универзитета у Београду – Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију.  

Члан организационог одбора научног скупа 

националног значаја „Социјална инклузија деце са 

развојним сметњама и проблемима у понашању“, 

одржаног у Београду, 06.12.2016. године, у 

организацији Универзитета у Београду – Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију.  

Испуњен услов 

2. Допринос академској и широј заједници 

2.1. Председник или члан органа 

управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или 

универзитету у земљи или 

иностранству; 

 

Активно је учествовала у раду Одељења за превенцију 

и третман поремећаја понашања, Наставно-научног 

већа и Изборног већа Универзитета у Београду – 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

Почевши од 2014. године била је члан комисија за 

спровођење пријемних испита на Универзитету у 

Београду, Факултету за специјалну едукацију и 

рехабилитацију.  

Од 2012. године члан је радне групе за организацију 

стручне праксе, а у школској 2020/21. години именована 

је за координатора стручне праксе Одељења за 

превенцију и третман поремећаја понашања.  
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Такође, учествовала је у промоцији Факултета на Сајму 

образовања, као и на „Данима отворених врата“ за 

матуранте средњих школа. 

Испуњен услов 

3. Сарадња са другим високошколским и научно-истраживачким установама 

3.1. Руковођење радом или 

чланство у органу или 

професионалном удружењу или 

организацији националног или 

међународног нивоа; 

Активан члан Друштва дефектолога Србије и Друштва 

специјалних педагога и педагога Србије. 

Испуњен услов 

 

Кандидаткиња је испунила три одреднице из изборног услова који се односи на 

стручно-професионални допринос, једну одредницу из изборног услова који се односи на 

допринос академској заједници и једну одредницу из изборног услова који се односи на 

сарадњу са другим високошколским установама. 

С обзиром на то да је за избор у звање доцента потребно испунити најмање по једну 

ближу одредницу из два изборна услова, а др Марија Маљковић испуњава укупно пет 

одредница из сва три изборна услова, Комисија је мишљења да др Марија Маљковић 

испуњава изборне услове за избор у звање доцента. 

Др Марија Маљковић докторирала је из уже научне области Теоријски и методски 

приступи у превенцији и третману поремећаја понашања. Све професионалне обавезе у раду 

са студентима обављала је одговорно и професионално. Показала је висок степен способности 

за тимски рад у сарадњи са колегама, што и потврђује мотивисаност и смисао за позив 

наставника. Упоредна анализа наведених критеријума и научних постигнућа др Марије 

Маљковић, на основу минималних критеријума за избор у звање доцента за групацију 

друштвено-хуманистичких наука показује да она испуњава све услове за избор у звање 

доцента.  
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ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На основу увида у биографију, научно-истраживачки рад и рад у настави, Комисија 

сматра да кандидат др Марија Маљковић, запослена на Универзитету у Београду – Факултету 

за специјалну едукацију и рехабилитацију, у потпуности испуњава све услове за избор у 

звање доцента, који су предвиђени Законом о високом образовању, Правилником о 

минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду за групацију 

друштвено-хуманистичких наука и Статутом Универзитета у Београду – Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију. 

 Комисија једногласно предлаже Изборном већу Универзитета у Београду – 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију да се др Марија Маљковић изабере 

у звање доцента за ужу научну област Теоријски и методски приступи у превенцији и 

третману поремећаја понашања. 

 

У Београду, 06.04.2021. године 

 

                                                                       КОМИСИЈА: 

 

______________________________________ 

др Зоран Илић 

редовни професор у пензији Универзитета у 

Београду – Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију 

 

                                                             ______________________________________ 

др Бранислава Поповић-Ћитић 

редовни професор Универзитета у Београду 

– Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију 

 

                                                                        ______________________________________ 

др Горан Јованић 

ванредни професор Универзитета у 

Београду – Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију 

 

                                                                        ______________________________________ 

др Данка Радуловић 

редовни професор  Универзитета у Београду 

– Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију 

 

                                                                        ______________________________________ 

др Душица Малинић 

научни сарадник Институт за педагошка 

истраживања у Београду 


