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ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА 

 

КАНДИДАТ: Марина Недељковић, мср 

 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду на седници одржаној дана 

01.11.2019. именовало је Комисију у саставу: 

1. др Срђан Шљукић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Новом 

Саду (датум избора: 09.07.2015.), ужа научна област Социологија; председник  

2. др Марица Шљукић, ванредни професор, Филозофски факултет, Универзитет у 

Новом Саду (датум избора: 10.11.2019.), ужа научна област Социологија; члан 

3. др Јована Чикић, ванредни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Новом 

Саду (датум избора: 01.10.2019.), ужа научна област Социологија; члан 

Кандидат:  

1. мср Марина Недељковић, истраживач - приправник 
 

 

II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

Кандидаткиња мср Марина Недељковић (1989, Коњиц, БиХ) завршила је основне 

академске студије Социологије на Филозофском факултету у Новом Саду 2012. године 

(просечна оцена: 9,28), а диплому мастер социолог стекла 2014. године (просечна оцена: 

10,0). Током студија учествовала је у више истраживачких пројеката као анкетар, као и у 

бројним радионицама, семинарима, обукама и дебатама.  

Октобра 2016. године кандидаткиња је уписала докторске студије социологије на 

Филозофском факултету у Новом Саду. Успешно је положила све испите предвиђене 

планом и програмом докторских студија са просечном оценом 10,0 и одбранила нацрт 

докторске дисертације под називом „Сеоске жене и развој руралног туризма у АП 

Војводини“ (ментор: проф. др Јована Чикић). На седници одржаној 09.07.2019. године 

Научно-наставно веће Филозофског факултета у Новом Саду усвојило је извештај о 

подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације кандидаткиње 

Недељковић, а Сенат Универзитета у Новом Саду 05.09.2019. године дао је сагласност на 

усвојени извештај.  

Прво радно искуство кандидаткиња је стекла већ током завршне године основних 

академских студија када је успешно завршила Универзитетску радну праксу у 

јединицама локалне самoуправе, односно, у Канцеларији за младе Града Новог Сада. Од 



децембра 2015. године ради као професор социологије у „Е-гимназији“ у Новом Саду. 

Након праксе за стручно оспособљавање приправника, кандидаткиња је 21.02.2018. 

године успешно положила државни испит за лиценцу наставника. Обављала је и 

функцију члана Савета Технолошког факултета у Новом Саду, као и члана Савета за 

младе и Савета за образовање и спорт Скупштине Града Новог Сада. 

Од 1. јула 2018. године, кандидаткиња Недељковић је ангажована на пројекту „Промене 

у друштвеној структури и покретљивости као чиниоци европских интеграција Републике 

Србије, са посебним освртом на АП Војводину“, на основу позива Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја за укључивање младих талентованих истраживача 

студената докторских студија. Тренутно је запослена на Филозофском факултету као 

истраживач - приправник. Оријентисана је на социолошка истраживања села и 

пољопривреде, туризма, предузетништва.  

Као члан истраживачког тима, кандидаткиња је укључена у рад Центра за социолошка 

истраживања Филозофског факултета у Новом Саду. Поред тога, у новембру 2018. 

године именована је за координатора НовоСадског социолошког клуба у оквиру чијег 

рада се организују промоције књига и научне трибине. 

Учесница је три научне конференције. 

Чланица је Српског социолошког друштва.  

Кандидаткиња говори енглески и италијански језик.   

______________________________________________________________________________ 

 

III ПРЕГЛЕД СТРУЧНОГ И НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА  

 

Кандидаткиња Недељковић је до сада објавила шест радова (од чега четири као 

самостални аутор) и два приказа.  

1. Čikić, J. –Jovanović, T. & Nedeljković, M. (2018). Business and/or Pleasure – gender 

(in)equalities in rural tourism in Vojvodina. Journal of Agricultural Science and 

Technology, 20: 1341-1352. M22 

2. Недељковић, М. (2018). Мултиконфесионалност локалне заједнице као 

компаративна предност за развој (верског) туризма – пример Новог Сада. Религија и 

толеранција. 16 (30): 299-321. M52 

3. Недељковић, М. (2018). Карактеристике процеса приватизације друштвених 

пољопривредних предузећа. Агроекономика. 47 (81): 27-37. M52 

4. Недељковић, М. (2018). Социолошка анализа процеса приватизације у 

пољопривреди – студија случаја ДПП „Будућност“ из Бачке Паланке. У: Пауновић, 

З., Милановић, Ж. (ур.) Четврти међународни интердисциплинарни скуп младих 

научника друштвених и хуманистичких наука КОНТЕКСТИ. Нови Сад: Филозофски 

факултет. стр. 409-422. М33 

5. Čikić, J. –Nedeljković, M. (2018). Female entrepreneurship – a path towards sustainable 

rural restructuring. In: Subić, J. Jeločnik, M. Kuzman, B. & Andrei, J.V. (eds.) (2018) 

Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic 

goals realization within the Danube region - sustainability and multifunctionality. 



Belgrade: Institute for agricultural economics. стр. 370-387. M33 

6. Недељковић, М. (2018). Друштвене функције и улога социологије у друштвима 

постсоцијалистичке трансформације – пример српског друштва. Павловић, Н. (ур). 

Социологија у XXI веку: изазови и перспективе. Ниш: Филозофски факултет стр. 36-37. 

М34  

Објављени прикази:  

1. Недељковић, М. (2014). Сељаштво у контексту промена друштвене структуре. 

Социологија, 56(1): 92-96. (приказ књиге Срђана Шљукића и Марице Шљукић: 

Земља и људи. Сељаштво и друштвена структура. Нови Сад: Mediterran publishing, 

2012).  

2. Недељковић М. (2017). Социолошка анализа транзиције као допринос проучавању 

друштвених промена. Социолошки преглед, 51(4): 632-637. (приказ књиге Урошa 

Шуваковића: Транзиција, прилог социолошком проучавању друштвених појава, 

Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2014). 

______________________________________________________________________________ 

 

IV ОЦЕНА СТРУЧНОГ И НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА ЗА ПРЕТХОДНИ 

ИЗБОРНИ ПЕРИОД  

 

Кандидаткиња мср Марина Недељковић се бави научно-истраживачким радом као 

сарадник на пројекту ОИ179053 Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, у звању истраживача - приправника. Сви задаци у вези са спровођењем 

пројекта који су били делегирани кандидаткињи Недељковић извршени су успешно и у 

потпуности. У истраживањима, кандидаткиња је оријентисана на проблематику у области 

аграрне и руралне социологије, социологије туризма и социологије предузетништва.   

На докторским студијама, кандидаткиња Недељковић је положила све испите предвиђене 

планом и програмом студија са просечном оценом 10,0 и пријавила докторску 

дисертацију, што је верфиковано одлукама Наставно-научног већа Филозофског 

факултета у Новом Саду и Сената Универзитета у Новом Саду.  

Кандидаткиња је до сада објавила шест радова – један рад у међународном научном 

часопису са импакт фактором (категорија М22), два рада у истакнутом националном 

часопису (категорија М52), два саопштења са међународног научног скупа штампана у 

целини (категорија М33) и једно саопштење са међународног научног скупа штампано у 

изводу (категорија М34). Учествовала је на три међународне научне конференције. 

Укупни индекс компетентности кандидаткиње износи 10,5. Сви радови односе се на ужу 

научну област социологија.   

Као један од координатора НовоСадског социолошког клуба, Марина Недељковић је 

организовала и спровела више научних трибина, промоција књига и предавања гостујућих 

професора на Филозофском факултету.   

______________________________________________________________________________ 

 

V ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА 

 

На основу одредаба Закона о науци и истраживањима (Сл. гласник, 049/2019), чл. 76 и 



Правилника о поступку стицања истраживачких и научних звања на Филозофском 

факултету Универзитета у Новом Саду (последња измена: 13.09.2019. године), чл. 5, као 

и на основу увида у поднету документацију, комисија за избор у звање утврдила је да 

кандидаткиња мср Марина Недељковић испуњава све потребне услове да се изабере у 

звање истраживач - сарадник: 

▪ кандидаткиња је студенткиња докторских студија – положила је све планом и 

програмом предвиђене испите са просечном оценом 10,0,  

▪ претходне нивое студија завршила је са просечном оценом већом од 8,00 (ОАС 

Социологије - 9,28; МАС Социологије - 10,0) 

▪ кандидаткиња има пријављену докторску дисертацију („Сеоске жене и развој 

руралног туризма у АП Војводини“, ментор: проф. др Јована Чикић; Одлука Сената 

УНС 05.09.2019. године) 

▪ кандидаткиња има шест публикованих научних радова у ужој научној области 

социологија; укупан индекс компетентности износи 10,5.  

______________________________________________________________________________ 

VI ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО САРАДНИЧКО 

ЗВАЊЕ 

 

На основу анализе поднете документације, утврђено је да мср Марина Недељковић 

задовољава све критеријуме потребне за избор у звање истраживач - сарадник. Стога, 

Комисија једногласно предлаже Наставно-научном већу Филозофског факултета у Новом 

Саду да се кандидаткиња мср Марина Недељковић изабере у звање истраживач - 

сарадник.  

 

       ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

проф. др Срђан Шљукић, председник  

 

________________________________ 

проф. др Марица Шљукић, члан 

 

________________________________ 

проф. др Јована Чикић, члан  

 

________________________________ 


