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                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Теоријски и методски приступи у превенцији и 

третману поремећаја понашања 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Марија Маљковић 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Марија (Никола) Маљковић 

- Датум и место рођења: 03.09.1982. године у Београду 

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију 

- Звање/радно место: Стручни сарадник у Центру за континуирану едукацију  

- Научна, односно уметничка област: Теоријски и методски приступи у превенцији и третману 

поремећаја понашања 

 

2) – Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Дефектолошки факултет   

- Место и година завршетка: Београд, 2008. 

Мастер:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка:. 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију 

- Место и година одбране: Београд, 2020.  

- Наслов дисертације: Повезаност школског неуспеха и сукоба са законом у периоду 

адолесценције 

- Ужа научна, односно уметничка област: Теоријски и методски приступи у превенцији и 

третману поремећаја понашања 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
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2012. – 2018. Сарадник у звању асистента за ужу научну област Теоријски и методски 

приступи у превенцији и третману поремећаја понашања, Универзитет у Београду – Факултет 

за специјалну едукацију и рехабилитацију 

2018. Стручни сарадник у Центру за континуирану едукацију Универзитета у Београду – 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 

 

 

3) Испуњени услови за избор у звање     ДОЦЕНТА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног 

искуства 

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, 

позитивно оцењено од стране високошколске установе 

5 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским 

анкетама током целокупног претходног изборног периода 

 

од 4,33 до 4,72; средња оцена 4,5 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 10 година  

 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / учешћа у 

комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

 

/ 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

 

/ 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду 

докторске дисертације 

 

/ 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов 

за звање у које се бира) 

 

Број радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

7 Објављен један рад из 

категорије М20 или три рада 

из категорије М51 из научне 

области за коју се бира. 

1 рад М23 

1 рад М24 

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 

2. 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 

8 Саопштен један рад на 

научном скупу, објављен у 

17 радова са 

научних 

скупова 

1. Ilić, Z., i Maljković, M. (2016). 

Postpenalna socijalna reintegracija 

osuđenih lica u Srbiji – dostignuća i 

https://doi.org/10.2298/VSP170117099K
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целини (М31, М33, М61, 

М63) 

(2 рада М31,  

3 рада М33 и  

12 радова 

М63) 

 

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 

 

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.  

 

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). 
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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. 123-129). 

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. 
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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. 

9 Објављена два рада из 

категорије М20 или пет 

радова из категорије М51 у 

периоду од последњег 

избора у звање из научне 

области за коју се бира.  

  

10 Оригинално стручно 

остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

 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“. 

11 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 

  

12 Један рад са међународног 

научног скупа објављен у 

целини категорије М31 или 

М33 
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13 Један рад са научног скупа 

националног значаја 

објављен у целини 

категорије М61 или М63. 

  

14 Објављена један рад из 

категорије М20 или четири 

рада из категорије М51 у 

периоду од последњег 

избора из научне области за 

коју се бира.  (за поновни 

избор ванр. проф) 

  

15 Један рад са међународног 

научног скупа објављен у 

целини категорије М31 или 

М33.  (за поновни избор 

ванр. проф) 

  

16 Један рад са научног скупа 

националног значаја 

објављен у целини 

категорије М61 или М63.  

(за поновни избор ванр. 

проф) 

  

17 Објављен један рад из 

категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање 

ванредног професора из 

научне области за коју се 

бира  

  

18 Објављен један рад из 

категорије М24 од првог 

избора у звање ванредног 

професора из научне 

области за коју се бира. 

Додатно испуњен услов из 

категорије М21, М22 или 

М23 може, један за један, да 

замени услов из категорије 

М24 или М51 

  

19 Објављених пет радова из 

категорије М51 у периоду од 

последњег избора из научне 

области за коју се бира. 

Додатно испуњен услов из 

категорије М24 може, један 

за један, да замени услов из 

категорије М51  

  

20 Цитираност од 10 xeтepo 

цитата. 

  

21 Два рада са међународног 

научног скупа објављена у 

целини категорије М31 или 

М33 
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22 Два рада са научног скупа 

националног значаја 

објављена у целини 

категорије М61 или М63 

  

23 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 

  

24 Број радова као услов за 

менторство у вођењу докт. 

дисерт. – (стандард 9 

Правилника о 

стандардима...) 

  

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 
1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа 

или зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на 

научним скуповима националног или међународног нивоа. 

3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 

академским мастер или докторским студијама. 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним 

научним пројектима. 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 

стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 

2. Председник или члан органа управљања, стручног органа 

или комисија на факултету или универзитету у земљи или 

иностранству. 

3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог 

органа и комисије министарстава. 

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. 

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју 

образовања или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројекатима и студијама 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
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установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи 

или иностранству, или звање гостујућег професора или 

истраживача. 

3. Руковођење радом или чланство у органу или 

професионалном удружењу или организацији националног или 

међународног нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или 

иностранству. 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

Стручно-професионални допринос 

 

- 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“. 

- Од 2018. године је члан редакције и секретар националног часописа „Социјална мисао“, 

категорије М53. 

- 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.  

 

Допринос академској и широј заједници 

 

- 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.  

- 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. 

 

       Сарадња са другим високошколским и научно-истраживачким установама  

- Активан је члан Друштва дефектолога Србије и Друштва специјалних педагога и педагога 

Србије. 
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III - 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 

 


