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Основне студије: Дефектолошки факултет Универзитета у Београду, смер за превенцију и
ресоцијализацију лица са поремећајима друштвеног понашања.
Постдипломске студије: 2008. године уписао докторске студије (на основу просечне оцене
преко 9 са основних студија). Положио све испите предвиђене наставним планом докторских
студија.

III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

Кандидат Никола Петковић, поднео је урађену докторску дисертацију под називом:
„Занемаривање и злостављање деце у Србији – феноменологија, етиологија и друштвена
реакција“.

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Докторска дисертација садржи 442 стране, а поред Увода (од 1. до 2. стране) и
Литературе (од 394 до 435. стране), садржи још тринаест поглавља подељених у две целине:
Теоријски део рада (од 3. до 212. стране) и Истраживачки део рада (од 213. до 393. стране).

Теоријски део садржи седам поглавља укључујући: Насиље над децом – историјске
перспективе (од 4. до 24. стране); Појам и дефиниција занемаривања и злостављања (од 24. до
39. стране); Феноменолошке карактеристике занемаривања и злостављања деце (од 39. до 64.
стране); Етиологија занемаривања и злостављања деце – теоријске перспективе (од 64. до 146.
стране); Последице занемаривања и злостављања (од 146. до 163. стране); Друштвена реакција
према занемаривању и злостављању деце (од  163. до 187. стране; и Програми превенције
занемаривања и злостављања деце (од 187. до 212. стране).

Истраживачки део рада садржи шест поглавља укључујући: Предмет, циљ и задаци
истраживања (214.страна); Хипотезе истраживања (од 214. до 215. стране); Методолошке
карактеристике истраживања (од 215. до 219.стране); Резултати истраживања (од 219. до 321.
стране); Тестирање хипотеза (од 321. до 357. стране); Закључна разматрања и препоруке (од 357.
до 393. стране). Докторска дисертација садржи 2 графикона и 4 табеле (у теоријском делу
докторске дисертације), односно 10 графикона и 119 табела (у истраживачком делу докторске
дисертације).

Литература садржи 697 библиографских јединица, од тога 606 страних наслова (око
87%) и 91 домаћих. Издања у протеклих пет године чине 17% укупног броја навода.

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Уводни део дисертације концизно указује на научни значај и оправданост потребе
истраживања феномена занемаривања и злостављања деце у Србији, односно анализе
особености друштвене реакције према овој појави. Истичући теоријска и емпиријска сазнања о
високој учесталости насиља над децом, значајним последицама које овај облик виктимизације
оставља на жртве, неуједначености етиолошких објашењења, као и изазова у погледу
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осмишљавања и импементације ефективних модела друштвеног одговора, кандидат јасно
наглашава важност спровођења обухватног истраживања у националном оквиру. Утврђивање
учесталости јављања нових случајева занемаривања и злостављања деце, мапирање фактора
ризика настанка виктимизације, као и анализа ставова професионалаца ангажованих у
различитим секторима друштвеног реаговања на појаву насиља над најмлађима, постављени се
као примарни циљеви овог рада.

Теоријски део дисертације подељен је на седам поглавља. Тако прво поглавље Насиље
над децом – историјски перспективе хронолошки представља еволуцију односа према деци
кроз историју и у различитим друштвима. Полазећи од особености социјалних односа унутар
примитивних племенских заједница, кандидат пружа јасан приказ негативног положаја деце у
античком друштву, током средњег века, као и на почецима новог века. Истичући
универзалности занемаривања и злостављања као глобално присутне појаве, кандидат
систематично пружа репрезентативне примере ове појаве на различитим континентима и
државама. Поред истицања примера који се тичу друштава Азије, Африке, Јужне Америке и
западне Европе, кандидат посебну пажњу посвећује региналном контексту и особеностима
еволуције друштвеног односа према деци кроз историју у Србији. Посебна вредност овог
поглавља односи се на мултидисциплинарни приступ кандидата. Тако, интегришући
социолошке, етнолошке, историјске, антрополошке, педагошке, медицинске, као и
криминолошке научне изворе, овај део дисертације темељно указује на комплексност проблема
односа према деци.

Друго поглавље под насловом Појам и дефиниције занемаривања и злостављања деце
представља сву методолошку сложеност појмовног одређења ове појаве. Указујући на најмање
три аспекта који укључују медицинске, социјалне и правне критеријуме, кандидат пружа
систематичан преглед чинилаца који отежавају јединствено опредељење аутора у дефинисању
занемаривања и злостављања деце. Додатно, поред низа примера којима се конкретна понашања
и друштвене норме постављају упитним, кандидат представља обухватан преглед различитих
научних и законских дефиниција укључујући при томе доприносе на ниову међународног права,
упоредних законодавства, као и решења предвиђена позитивним националним кривичним
законодавством.

Трећи део теоријског сегмента дисертације носи назив Феноменолошке каратеристике
занемаривања и злостављања деце, а који има посебну научну вредност с обзиром на доста
обухватан преглед методолошких тешкоћа у истраживањима учесталости ове појаве. Кандидат
тако систематично и јасно сажима раније елабориране проблеме и последице неуједначеног
појмовног дефинисања појаве, статистичке импликације које су последица разлика коришћених
извора податка, те саме феноменолошке особености појаве. Пружајући преглед значајног броја
емпиријских студија, у овом делу рада даје се репрезентативна слика хетерогеног научног поља,
као и често опречни резултати научних истраживања. Посебну пажњу кандидат посвећује
практичним проблемима који се постављају пред истраживаче, а у смислу дизајнирања
инструмената процене и конкретних ајтема, начина комуникације са испитаницима, као и
социолошко-психолошких баријера у добијању одговора.
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Четврти сегмент теоријског дела дисертације носи наслов Етиологија занемаривања и
злостављања деце –теоријске перспективе, а који садржи обухватан приказ научних
доприноса објашњавању узрочности физичког, психичког, сексуалног злостављања и
занемаривања деце. Кандидат темељно даје преглед како ранијих етиолошких концепција,
укључујући теорије индивидуалних детерминанти, теорије социоструктуралних детерминантни,
теорије индивидуално-срединске интерације, теорије базиране на типологијама насилника,
теорије породичног система, теорије интеракције родитељ-дете, социобиолошке теорије,
ситуационе теорије и теорије учења, тако и преглед  данас посебно актуелних еколошких и
пробабилистичких модела експланације. Критичким освртом на представљене концепције,
упућује се на предности и ограничења појединих теоријских доприноса, уз истицање идеје
мултидетерминисаности предметне појаве. Посебна пажња у том смислу посвећује се
елаборацији важности различитих ризичних фактора на ниову жртве, насилника, породице и
локалне заједнице у целости.

Пети део теоријског дела дисертације детаљније обрађује тему Последица
занемаривања и злостављања деце. Кандидат тако упућује на доминантни став научника о
значајним и тешким последицама ове врсте искустава. Ипак, систематичним прегледом научних
студија овај део дисертације критички анализира наведене закључке уз истицање постојећих
ограничења у истраживањима и научним ставовима. У том контексту, кандидат посебно истиче
феномен резилијентности деце, а чиме дисертацију приближава доминантним и посебно
актуелним темема научним темама данашњице.

Шесто поглавље теоријског дела дисертације носи наслов Друштвена реакција према
занемаривању и злостављању деце, а садржи приказ широког оквира нормативноправне
регулативе у датом контексту. Тако поред анализе садржаја релевантних међународноправних
извора, кандидат посебну пажњу посвећује националној уставноправној, кривичноправној и
породичноправној заштити породице и најмлађих. Указујући на постојање простора за бројна de
lege ferenda унапређења овог оквира, кандидат детаљно представља предметну појаву у
мулитидисциплинарном оквиру, анализирајући улогу, обавезе и циљеве центара за социјални
рад, образовно-васпитних и здравствених установа у заштити деце од занемаривања и
злостављања.

Последње поглавље теоријског дела дисертације носи наслов Програми превенције
занемаривања и злостављања деце. Критички се осврћући на различите теоријске и практичне
приступе, кандидат анализом обухвата широко поље програмских опција о којима се у домаћој
научној литератури недовољно посвећивала пажња. Упућујући на предности и ограничења
различитих програма, кандидат детаљно представља идеје и садржаје програма превенције
физичког злостављања и занемаривања укључујући програме кућних посета, програме подршке
унутар локалне заједнице, програме намењене младим родитељима, као и програме намењене
популицији са специфичним оптерећењима. Поред непосредног приказа теоријске заснованости,
саме структуре програмског курикулума, кандидат даје систематичан приказ ефективности
презентовних опција, препрека у њиховој реализацији, као и могућих унапређења.

Истраживачки део ове дисертације подељен је у шест поглавља, при чему се првим
поглављем дефинишу предмет, циљ и задаци истраживања. Истим поглављем одређено је да
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је предмет истраживања ове докторске дисертације занемаривање и злостављање деце у
Србији, док je циљ истраживања научно објашњење феноменолошких и етиолошких
особености ове појаве, као и анализа друштвеног реаговања на занемаривања и злостављања
деце. У складу са тим, овако постављен циљ рализован је кроз посебне задатке истраживања.
Тако је кандидат утврдио феноменолошка обележја занемаривања и злостављања деце у Србији,
динамику и учесталост јављања нових случајева, типове (психолошко, физичко, сексуално
злостављање, форме занемаривања), структуру (пол, старост, социјално порекло, образовање,
итд.), социјалну диструбуција, те последице виктимизације по децу. Затим је утврдио етиолошке
факторе, односно присутне факторе ризика настанка занемаривања и злостављања деце, те
извршио анализу друштвеног реаговања према занемаривању и злостављању деце у Србији.
Последњи сегменту обухватио је анализу законског оквира, система и модела реаговања,
стручних поступака, постојећих и могућих облика превенције, доступности и врсте пружених
услуга жртвама, односно анализу ставова професионалаца у односу на наведени контекст.

Друго поглавље истраживачког дела садржи полазне претпоставке, односно хипотезе на
којима је базирано истраживање. Кандидат је тако пошао од генералне хипотезе да су
карактеристике децe (узраст, пол, образовни статус, проблеми са образовањем, проблеми са
понашањем, злоупотреба психоактивних супстанци, телесна или душевна ометеност) повезане
су са учесталошћу јављања нових случајева злостављања и занемаривања деце. Истом
хипотезом обухваћена је и претпоставка да су карактеристике починиоца насиља (пол, старост,
образовни ниво, запосленост, брачно стање, однос са дететом, историја злоупотребе супстанци,
телесна или душевна онеспособљеност, историја злостављања) повезане су са учесталошћу
јављања нових случајева злостављања и занемаривања деце.

Поред генералне хипотезе, истраживање обухваћено докторском дисертацијом садржи и
пет посебних хипотеза: Х1. Међу случајевима злостављања и занемаривања деце доминираће
случајеви занемаривања, затим психолошког злостављања, потом физичког злостављања и
напослетку сексуалног злостављања деце; Х2. Карактеристике породице и домаћинства из које
жртва долази (брачно стање родитеља детета, број чланова домаћинства, постојање других
случајева злостављања и занемаривања у породици, насилно понашање родитеља или других
одраслих, неодговарајуће становање, новчани проблеми) повезане су са учесталошћу јављања
случајева злостављања и занемаривања деце; Х3. Карактеристике неговатеља (број неговатеља,
облик старања о детету, пол, старост, образовни ниво, запосленост, брачни статус, однос са
дететом, историја злоупотребе супстанци, телесна или душевна онеспособљеност) повезане су
са учесталошћу јављања нових случајева злостављања и занемаривања деце; Х4. Постојање
ранијег злостављања има утицаја на поновно злостављање и занемаривање истог детета и Х5.
Постојећи облици друштвене реакције у Србији не пружају довољну заштиту од занемаривања и
злостављања деце и зато постоји потреба за осмишљавањем и имплементацијом обухватнијих
мера превенције.

Методолошки део дисертације садржи пет делова који се односе на узорак, место и
време истраживања, методе истраживања, план истраживања и обраду и анализу података.

С обзиром да су радом обухваћена два истраживачка сегмента, први оквир узроком је
обухватио све случајеве занемаривања и злостављања деце у одабраном кластеру центара за
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социјални рад на територији Републике Србије. Тако је кандидат прикупио податке из центара
за социјални рад који су стратификовани по регионима укључујући Београд (Нови Београд,
Чукарица, Стари Град), Војводину (Нови Сад, Кикинда, Рума, Панчево), западну/југозападну
Србију (Пријепоље, Чачак, Крагујевац) и источну/југоисточну Србија (Крушевац, Ћуприја,
Алексинац, Ниш). У погледу старосних граница, узорком су обухваћени сви пријављени
случајеви злостављања и занемаривања деце која су рођена у периоду од 01.01.1995.године до
31.12.2000.године.

Други сегмент рада који се односи на анализу друштвеног реаговања кроз ставове
стручних радника према садржају и квалитету друштвене реакције и међуниституционалне
сарадње у Србији у контексту занемаривања и злостављања деце, обухватио је 128 испитаника
из шест система друштвеног регаовања у Србији. Отуда је кандидат анализирао ставове
професионалца запослених у центрима за социјални рад, здравственим установама, школама,
ставове полицијских службеника и запослених у правосуђу, као и ставове стручњака
ангажованих у невладином сектору.

Истраживање је реализовано на територији Републике Србије, а сходно подели узорка на
регионе: Београд, Војводина, западна/југозападна Србија, источна/југоисточна Србија. Део
података који је већ прикупљан у оквиру пројекта BECAN током 2012. године допуњен је за
потребе овог истраживања у току 2013. године из одговарајуће документације надлежних
Центара за социјални рад. Прикупљање података који се тичу ставова стручних радника
обављено је у институцијама система друштвеног реаговања на занемаривање и злостављање
деце у Београду, Шапцу, Смедереву, Новом Саду и Нишу.

У истраживању кандидат је користио следеће инструменте:
1. Образац за издвајање претходно кодираних података који је развијен и валидиран за

потребе међународног научног пројекта Балканске епидемиолошке студије о злостављању  и
занемаривању деце (BECAN). Сам образац је претходно подвргнут културалној валидацији и на
одговарајући начин преведен на српски језик. Изворни Кодекс за анализу садржаја докумената
из ове студије се састоји из два дела. При томе, у овом истраживању је коришћен само други део
који обухвата десет општих категорија у вези са идентитетом случаја, детета, догађаја,
починиоца, одраслих који се брину о детету, породице, домаћинства, историје ранијег лошег
поступања, које су службе контактиране и које услуге пружене. За сваки појединачни случај
који је идентификован у бази података узорком обухваћених центара за социјални рад,
попуњаван је по један примерак образца.

2. Упитник за анализу ставова стручних радника према садржају и квалитету друштвене
реакције и међуниституционалне сарадње у Србији у контексту занемаривања и злостављања
деце, посебно је конструисан за потребе овог истраживања, а по принципу тростепене
Ликертове скале. Сам упитник се састоји из два дела. Поред основних демографских података
који се прикупљају у првом делу инструмента, други део упитника садржи 18 ајтема са
тврдњама које се тичу друштвене реакције на занемаривање и злостављање деце у Србији.
Садржај ајтема обухватио је перцепцију остварених превентивних напора, фактора који
отежавају реализацију превентивних програма, оцену функционалности и координисаности
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постојећих система друштвеног реаговања, као и адекватност законских решења и судске праксе
у контексту занемаривања и злостављања деце.

Прикупљени подаци подвргнути су квантитативној и квалитативној анализи. У оквиру
квантитативне анализе израчунати су дескрпитивни статистички показатељи (фреквенције,
проценти и шансе), након чега су примењене методе статистичког закључивања (методе за
утврђивање разлика у учесталости јављања ентитета који припадају различитим катеогријама
(хи-квадрат тест), методе за утврђивање повезаности између варијалби (мере асоцијације –
Крамеров В коефицијент и количник шанси), као и методе груписања ентитета (Латентна
анализа класа). Када је у питању други сегмент истраживања, анализа података  вршена је
применом ANOVA теста, те израчунавањем Квадрата Фишеровог ета-коефицијента. Добијени
подаци обрађивани су применом програмског пакета намењеног статистичкој обради података
за друштвене науке (SPSS for Windows, version 20, 2012.). Резултати истраживања приказани су
табеларно и графички.

Четврто поглавље истраживачког дела дисертације представљају резултати
истраживања који су садржани на 105 страна, укључујући 10 графикона и 119 табела. Кандидат
је начинио прегледан и систематичан приказ добијених резултата групишући податке у 6
тематских целина: Опште феноменолошке особености занемаривања и злостављања у Србији,
Неке особености деце жртава ЗЗ, Социјална обележја породица деце жртава ЗЗ, Особености
злостављача, Особености неговатеља/незлостављајућих родитеља и Друштвена реакција на
занемаривање и злостављање деце. Сви добијени подаци приказани су у контексту
одговарајућих теоријских поставки и емпиријских искустава, чиме ово поглавље носи посебан
научни квалитет.

Пето поглавље истраживачког дела дисертације обухваћено је насловом тестирање
хипотеза, а које чини систематична провера истраживачких претпоставки у контексту
добијених резултата. С обзиром да садржане хипотезе укључују већи број варијабли у односу на
које је вршена процена, кандидат је добијене закључке прегледно структурирао, омогућивши
јасан увид у резултате спроведених статичких анализа.

Последњи сегмент дисертације дефинише закључке и препоруке, а као поглавље рада
које носи и највећи научни допринос. Кандидат, тако све добијене резултате интерпретира како
у контексту резултата других научних студија и закључака бројних аутора, тако и у
специфичном културолошком и социјалном контексту Србије. Посебан квалитет овог поглавља
односи се на критичко сагледавање свих ограничења и методолошких недостатака спроведене
студије, а циљем јаснијег разумевања добијених података и евентуалних унапређења будућег
научно-истраживачког рада на овом пољу Приказана дискусија указује на потпуну зрелост
кандидата у разумевању и тумачењу добијених резултата, о чему сведочи садржајна критика
постојећег система друштвеног одговора на појаву насиља над децом, као и јасне препоруке у
контексту унапређења заштите најмлађих.
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VI Списак научних и стручних радова који су објављени или прихваћени за
објављивање на основу резултата истраживања у оквиру рада на докторској дисертацији

Радови у међународном часопису (М23)

1. Pavlović, Z., Marković, M., Petković, N. & Đorđević, M. (2012). Medical expertise in criminal
procedure- de lege lata et de lege ferenda. HelathMED, 6 (9), 3202-3209.

2. Petković, N., Maćešić-Petrović, D., Baloš, V., Mišić, M. & Đorđević, M. (2012). Burnout
syndrome among special education professionals. HealthMED,6 (10), 3403-3412.

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33)

3. Павловић, З. & Петковић, Н. (2013). Сексуално насиље у међународном кривичном
праву. У (Ур.) Дванаести тематски међународни кривични скуп: Међународна Кривична
дела. 43-60, Тара: Удружење за међународно кривично право. 571-585.

Поглавље у монографији националног значаја (М44)

4. Павловић, З. & Петковић, Н. (2013). Превенција сексуалних деликата на штету
малолетних лица у новом кривичном закнодавству. У (Ур.) Крон, Л. & Југовић, А.
Криминал, државна реакција и хармонизација са европским стандардима.9-27 Палић:
Инстутит за криминолошка и социолошка истраживања.

Радови у часопису водећег националног значаја (М51)

5. Петковић, Н., Ђорђевић, М., & Балош, В. (2010). Анализа ставова јавности у Србији
према феномену сексуалне злоупотребе деце. Темида, 13(4), 61-82.

6. Петковић, Н., & Ђорђевић, М. (2011). Превенција сексуалне злоупотребе деце.
Специјална едукација и рехабилитација, 10(1), 121-138.

7. Петковић, Н., Павловић, З., & Димитријевић, Ј. (2012). Кривично-правна заштита деце
од сексуалног насиља - предлози de lege ferenda. Специјална едукација и рехабилитација,
11(2), 307-324.

8. Петковић, Н., Павловић, З., & Стевковић, Љ. (2013). Ставови професионалаца према
увођењу регистра учинилаца кривичних дела против полне слободе према малолетним
лицима. Темида, 16(2), 103-131.

9. Павловић, З. & Петковић, Н. & Матијашевић, Ј. (2014). Дечја порнографија. Зборник
радова Правног факултета у Сплиту, 51 (1), 45-61.

10. Петковић, Н., Радић, Г. & Ковачевић, М. (2015). Насиље у интимним везама младих.
Култура полиса. In press.

Радови у часопису националног значаја (М52)

11. Петковић, Н., Димитријевић, Ј., & Ђорђевић, М. (2011). Сексуална злоупотреба деце -
теоријски модели експланације. Социјална мисао, 18(3), 9-28.

12. Петковић, Н., Павловић, З. & Димитријевић-Ваван, Ј. (2012). Преглед појединих метода
и инструмената процене сексуалних делинквената. Социјална мисао, 19(20), 69-84.
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13. Петковић, Н. (2013). Пројективна идентификација: Теорија и импликације у
корективном раду са малолетним делинквентима. Социјална мисао, 20(1), 27-40.

VII ЗАКЉУЧЦИ, ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

1. Анализирајући добијене податке на нивоу целокупног узорка идентификовано је
укупно 199 случајева занемаривања и злостављања деце (у даљем тексту ЗЗД), са инциденцом
од 1,94/1000 деце. Посматрано на територији Београда (Нови Београд, Стари Град и Чукарица)
идентификовано је 33 случаја ЗЗД са инциденцом 1,46/1000 деце.

Регистровани  случајеви ЗЗД у Београду чине 16,58% укупног броја новооткривених
случајева насиља над децом. На територији Војводине (Нови Сад, Кикинда, Рума, Панчево)
регистровано је 76 случајева са утврђеном инциденцом 2,31/1000 деце, при чему овај кластер
садржи 38,19% укупног броја новооткривених случајева ЗЗД у Србији. На подручију
западне/југозападне Србије (Пријепоље, Чачак, Крагујевац). идентификовано је 54 случаја ЗЗД
са учесталошћу јављања нових случајева на ниову 2,81/1000 деце, а што чини 27,13% укупног
броја случајева ЗЗД. У оквиру последњег кластера који је обухватио подручје
источне/југоисточне Србије (Крушевац, Ћуприја, Алексинац, Ниш), идентификовано је 36
случајева ЗЗД и инциденца од 1,29/1000 деце, а чиме је обухваћено 18,09% свих утврђених
случајева ЗЗД у Србији.

Посматрано на ниову целокупног узорка од идентификованих 199 случајева 48,24%
(N=96, инциденца 1,95/1000) чине девојчице, а 51,75% (N=103, инциденца 1,93/1000) дечаци.
Груписањем старосних категорија ЗЗД приметна је релативна уједначеност броја случајева ЗЗД
при чему се на узрасту од 10,11 и 12 година идентификује 103 случаја, а на узрасту од 13,14 и 15
година 96 случајева.

2. Анализом добијених резултата делимично је потврђена постављена генерална
хипотеза. Тако када су у питању карактеристике деце није утврђено постојање статистички
значајне везе између узраста детета и појаве физичког и психичког злостављања, као ни
занемаривања. Ипак, када је у питању сексуално злостављање утврђено је постојање наведене
везе, при чему број откривених случајева корелира са порастом старосне доби (χ2(5) = 11.38, p <
.05, Cramer’s V= .24, p<.05). Даље је утврђено да су дечаци и девојчице у једнаком ризику
изложености психичком и физичком злостављању, као и занемаривању, док су девојчице под
три пута вишим ризиком сексуалне виктимизације (ОR=3.147, 95%CI: 1.5 – 6.5,p<.01). У
погледу образовног статуса, утврђено је да не постоји веза између напуштања школе и
искустава психолошког, физичког или сексуалног злостављања, док су деца која су напустила
школовање четири пута више изложена занемаривању (χ2(2) = 9.959, p < .01, Cramer’s V = .224),
(ОR = 3.97, 95%CI: 1.6 – 9.6, p<.01).

Иста природа веза утврђена је и у односу на проблеме у понашању у школи. Добијени
резултати даље упућују да су тешкоће у учењу повезане са физичким злостављањем (χ2(1) =
4.359, p < .05, Cramer’s V = .318) и занемаривањем (χ2(1) = 8.029, p < .01, Cramer’s V = .432), али
не и са сексуалним злостављањем и психолошким злостављањем. При томе, утврђено је да деца
која су физички злостављана имају између четири и пет пута већу шансу да искусе тешкоће у
учењу у односу на децу која трпе друге форме насиља (ОR = 4.513, 95%CI: 1.0 – 19.7, p<.01).
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Ипак, када је нередовност похађања наставе у питању утврђено је постојање везе са искуствима
психолошког (χ2(1) = 8.665, p < .01, Cramer’s V = .449), физичког злостављања(χ2(1) = 14.284, p
< .01, Cramer’s  = .576), као и занемаривања (χ2(1) = 13.233, p < .01, Cramer’s V = .555). Коначно,
када је у питању школски контекст, добијени подаци сведоче је да је свако друго дете које
похађа специјално одељење, а искусило је неки вид злостављања, представља жртву сексуалног
злостављања(χ2(1) = 4.773, p < .05, Cramer’s V = .333).

Сегмент резултата који се тиче проблема у понашању упућује одусуство везе наведене
варијабле и појаве физичког, психолошког и сексуалног злостављања деце. Међутим, релативни
ризик за јављање проблема у понашању око 2 пута је већи за занемаривану децу у односу на
децу која нису занемаривана (χ2(1) = 11.50, p <.01, Cramer’s V = .24), (ОR = 2.158, 95%CI: 1.4 –
3.40, p<.01). Даља провера генералне хипотезе на основу добијених резултата сведочи да сметње
у развоју детета нису повезане са физичким, сексуалним злостављањем, као ни психолошким
злостављањем. Са друге стране, установљена је значајна веза између занемаривања и сметњи у
развоју (χ2(1) =6.266, p = .01, Cramer’s V = .177) при чему деца која имају сметње у развоју
имају око три и по пута већу шансу да буду занемарена него деца која немају сметње у развоју
(ОR = 3.485, 95%CI: 1.2 – 9.7, p<.05).

3. Други део генералне хипотезе који се односи на утврђивање везе карактеристика
починиоца насиља и  учесталости јављања занемаривања и злостављања деце, такође је
делимично потврђен. Тако, када је у питању пол насилника није утврђена веза са јављањем
физичког и психичког насиља. Ипак, утврђено је да мушкарци имају око четири пута већу
шансу да учине сексуално насиље (χ2(2) =12.42, p < .01, Cramer’s V = .229), (ОR=4.000 95%CI
=1.5 – 10.6, p<.01), док жене имају три пута већу шансу да буду занемаривачи него мушкарци
(χ2(2) =23,415, p < .01, Cramer’s V = .315), (ОR= 3.358, 95%: IC=2.3 – 8.1, p<.01). Претпоставка
да ће постојати веза између година старости насилника и учесталости јављања насиља,
потврђена је у односу на све облике виктимизације деце. Посебно важним резултатима
постављају се подаци који имплицирају развојну природу сексуалне делинквенције и рану
опредељеност насилника овом типу злостављања.

Добијени резултати нису потврдили хипотезу о постојању везе образовног статуса
насилника и учесталости јављања физичког злостављања. Ипак, исти резултати упућују да
готово пет пута већу шансу да почине сексуално злостављање имају високо образовани
злостављачи(χ2(3) = 16.927, p < .01, Cramer’s V = .285), (ОR = 4.858, 95%CI: 2.0 – 11.8, p<.01).
Психолошко насиље са око два и по пута већом шансом врше злостављачи са средњом стручном
спремом него злостављачи са основним образовањем (ОR = 2.493, 95%CI: 1.2 – 5.2, p<.05), као и
скоро четири пута већом шансом у односу на злостављаче који немају завршену школу (ОR =
3.825, 95%CI: 1.8 – 8.1, p<.01). Коначно, злостављачи без основне школе имају три пута већу
шансу да занемарују дете него особе са средњом стручном спремом (ОR = 3.171, 95%CI: 1.5 –
6.9, p<.01) и чак 20 пута већу шансу да занемаре дете него злостављачи са високим образовањем
(ОR = 19.810, 95%CI: 5.0 – 78.4, p<.01).

Сегмент провере генералне хипотезе који се односи на значај варијабле радног статуса
насилника није потврдио полазну претпоставку у контексту физичког и сексуалног насиља, док
је утврђено да незапослени насилници имају три пута већу шансу да занемаре дете него
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запослени (χ2(2) =23,139, p < .01, Cramer’s V = .324), (ОR = 3.066, 95%CI: 1.8 – 5.4, p<.01). Када
је у питању веза између брачног статуса и учесталости јављања занемаривања и злостављања
дата хипотеза је потврђена у контексту свих врста насиља. Истоветни резултати позитивне
потврде исказани су у односу на природу односа између детета и злостављача, осим у сегменту
сексуалног насиља, где је идентификован нешто већи удео ванпородичних насилника.

Постојање везе између злоупотребе супстанци и учесталости јављања виктимизације
деце није потврђено у односу на физичко злостављање и занемаривање, док је за сексуално
злостављање утврђена маргинална значајност (χ2(1) = 3.526, p = .06, Cramer’s V износи .128).
Тек када је у питању психолошко злостављање утврђено је да лица оптерећена злоупотребом
супстаници имају два пута већу шансу да почине ову врсту насиља(χ2(1) = 4.451, p < .05,
Cramer’s V = .144), (ОR = 1.849, 95%CI: 1.0 – 3.3, p<.05). Напослетку значај постојања хендикепа
на учесталост јављања појединих врста насиља није потврђен у односу на физичко, психичко и
сексуално злостављање, док је у контексту занемаривања утврђено да насилници са неком
врстом хендикепа имају два пута већу шансу да занемаре дете (ОR = 2.22, 95%CI: 0.9 – 5.2,
p=.06).

4. Прва посебна хипотеза предвидела је да ће међу случајевима занемаривања и
злостављања деце доминирати случајеви занемаривања, затим психолошког злостављања, потом
физичког и напослетку сексуалног злостављања деце. На основу McNemar теста  закључено да
је најучесталије међу децом психолошко злостављање, затим следе физичко злостављање и
занемаривање као форме које су присутен у истом степену, док је најређе утврђена сексуална
виктимизација. Анализом дескриптивних статистичких података психолошко злостављање чини
54,77% свих случајева (N=109) са инциденцом 1,06/1000. Затим следи физичко злостављање које
чини 41,2% случајева (N=82), са инциденцом 0,8/1000. Занемаривање је евидентирано у 39,19%
случајева (N=78), са инциденцом 0,76/1000, док је сексуално насиље идентификовано у 21,6%
случајева (N=43), са инциденцом 0,42/1000.

5. Провера друге посебне хипотезе која је претпоставила ће карактеристике породице и
домаћинства из које жртва долази бити повезане са учесталошћу јављања случајева
злостављања и занемаривања деце, само делимично је потврђена. Тако када је у питању брачни
статус утврђено је да деца родитеља која су у браку имају веће шансе да доживе сексуално
злостављање него деца разведених родитеља (χ2(3) = 8.353, р < .05, Cramer's V = .260), (ОR =
6.709, 95%CI: 1.5 – 29.4, p < .05). На другој страни, деца самохраних родитеља имају око пет
пута већу шансу да буду занемарена него деца чији су родитељи у браку (χ2(3) = 13.910, р < .01,
Cramer's V = .266), (ОR = 5.432, 95%CI: 1.8 – 16.5, p < .01). Коначно, деца из
хранитељских/усвојеничких породица имају око три пута већу шансу да буду занемарена него
деца родитеља који су у браку.

Веза између броја укућана са којима деца живе потврђена је у контексту занемаривања
(χ2(4) = 10.360, p < .05, Cramer's V = .228) деце при чему добијени резултати упућују да деца
која живе са пет или више укућана имају три пута већу шансу да буду занемаривана него деца
која живе са два или три члана породице (ОR = 3.022, 95%CI: 1.1 – 8.0, p < .05), (ОR = 3.187,
95%CI: 1.0 – 10.2, p < .05). Статистички значајнија веза утврђена је и у контексту психолошког
злостављања (χ2(4) = 18.176, p < .01, Cramer's V.302) где је утврђено да деца која живе у
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породицама са три и четири члана имају око три пута већу шансу да доживе психолошко
злостављање него деца која живе са два члана (ОR = 3.328, 95%CI: 1.6 – 6.7, p < .01) и око
четири и по пута већу шансу него деца која живе у великим породицама (више од 5 чланова)
(ОR = 4.438, 95%CI: 1.8 – 10.9, p < .01). У односу на сексуално и физичко злостављање није
потврђено постојање дате природе везе.

Даље је утврђено да постојање злостављања над братом или сестром злостављаног детета
повезано са сексуалном виктимизацијом (χ2(1) = 13.728, p < .01, Cramer’s V= .318), као и
психолошким насиљем према деци обухваћеној овим истраживањем (χ2(1) = 5.666, p < .05,
Cramer’s V= .204). Ипак, повезаност између постојања насиља према другом детету у породици
и физичког насиља, занемаривања деце обухваћене узроком није пронађена на статистички
значајном нивоу.

Када је у питању значај присутности породичног насиља над другим члановима
породице, осим детета, утврђено је да уколико у породици постоји насиље међу одраслим
члановима дете има око четири пута већу шансу да буде физички злостављано (χ2(1) = 19.874, p
<.01, Cramer's V = .318), (ОR = 3.825, 95%CI: 2.1 – 7.0, p < .01), око седам пута већу шансу да
трпе вишеструке форме злостављања (χ2(1) = 38.350, p < .05, Cramer's V = .441), (ОR = 7.135,
95%CI: 3.7 – 13.7, p < .01), и чак 46 пута већу шансу да трпи психолошко злостављање(χ2(1) =
83.709, p < .01, Cramer's V = .652), (ОR = 46.324, 95% CI: 15.7 – 13.7, p < .01).

Веза услова становања и учесталости јављања ЗЗД потврђена је у контексту
занемаривања (χ2(1) = 14.929, п < .01, Cramer's V = .291) и изложености физичког злостављања
(χ2(1) = 8.190, p <.01, Cramer's V = .216). Тако добијени резултати упућују да деца чији су
услови становања неодговарајући имају скоро четири пута већу шансу да буду занемаривана
(ОR = 3.807, 95%CI: 1.9 – 7.6, p < .01). Са друге стране, деца која имају задовољавајуће стамбене
услове имају скоро три пута већу шансу да буду изложена физичком насиљу (ОR = 2.826,
95%CI: 1.4 – 5.8, p < .01).

Слична природа резултата исказана је и у контексту деце која долазе из породица чија
примања нису довољна да задовоље основне потребе, а која имају око два пута већу шансу да
буду занемарена (χ2(1) = 6.147, p < .01, Cramer's V = .182), (ОR = 2.347, 95%CI: 1.2 – 4.6, p < .05).

6. Резултати који се тичу провере треће посебне хипотезе делимично су потврдили
претпостављену везу карактеристика неговатеља са учесталошћу јављања нових случајева
злостављања и занемаривања деце. При томе, утврђено је да је женски пол неговатеља повезан
са око два пута већом шансом да дете буде физички злостављано(χ2(1) = 4.551, p < .05, Cramer's
V = .159), (ОR = 2.152, 95%CI: 1.1 – 4.4, p < .05), око четири пута већом шансом за психолошко
злостављање (χ2(1) = 17.580, p < .01, Cramer's V = .313), (ОR = 4.407, 95%CI: 2.1 – 9.1, p < .01),
као и готово три пута већом шансом за јављање вишеструког злостављања (χ2(1) = 8.458, p <
.01, Cramer's V = .217), (ОR = 2.864, 95%CI: 1.4 – 5.9, p < .01). Са друге стране, мушки пол
неговатеља повезан је са два пута већом шансом за сексуално злостављање(χ2(1) = 5.051, p <
.05, Cramer's V = .168), (ОR = 2.177, 95%CI: 1.1 – 4.3, p < .05).

Када су у питању године старости утврђена је веза дате варијабле са настанком
психолошког насиља (χ2(5) = 11.431, p < .05, Cramer's V = .261), при чему је закључено да дете
које има неговатеље старости од 25 до 34 године  има вишеструко већу шансу психолошке
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виктимизације од деце која имају старије неговатеље. Додатно, утврђено је да деца чији су
неговатељи старији од 65 година имају чак око 12 пута већу шансу да буду занемаривана од
деце чији су неговатељи узраста од 35 до 44 године (ОR = 12.500, 95%CI: 2.8 – 55.1, p < .01), и
око седам и по пута већу шансу за занемаривање од деце чији су неговатељи узраста од 25 до 34
године (ОR = 7.500, 95%CI: 1.2 – 45.2, p < .05), (χ2(5) = 27.260, p < .01, Cramer's V = .403).

Провера постојања везе учесталости јављања ЗЗД у односу на образовни статус
неговатеља показала је да деца чији су неговатељи високо образовани имају око пет пута већу
шансу да буду физички злостављана од деце чији неговатељи имају завршену основну школу
(χ2(3) = 9.266, p < .05, Cramer's V = .240), (ОR = 5.067, 95%CI: 1.2 – 21., p < .05), док је шанса чак
осам и по пута већа у односу на децу чији неговатељи немају ни основно образовање (ОR =
8.571, 95%CI: 1.8 – 40.4, p < .01). У истом контексту, деца чији неговатељи немају ни основно
образовање имају око три пута већу шансу за сексуалну виктимизацију од деце чији неговатељи
имају завршен основни степен образовања (ОR = 3.061, 95%CI: 1.1 – 9.5, p < .05), скоро пет пута
већу шансу за овај тип злостављања од деце чији неговатељи су средње стручне спреме (ОR =
4.745, 95%CI: 1.7 – 12.9, p < .01) и чак осам и по пута већу шансу да буду изложена сексуалном
насиљу од деце чији су неговатељи високо образовани (ОR = 8.571, 95%CI: 1.8 – 40.4, p < .01),
(χ2(3) = 12.588, p < .01, Cramer's V = .280).

7. Сегмент резултата који се тиче провере четврте посебне хипотезе делимично је
потврдио претпоставку о постојању ранијих искустава насиља са поновним занемаривањем и
злостављањем истог детета. Тако је утврђено да деца која су у прошлости трпела неки вид
злостављања имају око три и по пута већу шансу да доживе физичко насиље (χ2(1) = 10.408, р <
.01, Cramer's V = .229), (ОR = 3.500, 95%CI: 1.6 – 7.7, p < .01), око три пута већу шансу да
доживе психолошко злостављање (ОR= 3.013, 95%CI: 1.3 – 7.1, p < .01), и готово пет пута већу
шансу да буду вишеструко злостављана (ОR = 4.681, 95%CI: 1.9 – 11.4, p < .01). Дата природа
везе није утврђена у односу на сексуално злостављање и занемаривање.

8. Резултати који се односе на проверу последње посебне хипотезе, потврдили су
претпоставку да постојећи облици друштвене заштите у Србији не пружају довољну заштиту од
занемаривања и злостављања деце. Добијени подаци тако упућују на одсуство и ограничења у
реализације превентивних активности, одсуство интерсекторске сарадње служби које су
законом у обавези да интервенишу у случајевима ЗЗД, постојање доминатно
бирократског/административног модела социјалног рада, ограничену палету социјалних услуга
и сервиса које се пружају жртвама и породицама жртава ЗЗД, субјективизам у раду
професионалаца, те само делимично поштовање хитности поступања у случајевима насиља над
децом. Додатно, добијени резултати упућују на одсуство адекватних механизама контроле
квалитета рада у социјалним службама, непостојање ефективних механизама праћења примене
мера заштите предвиђених породичноправном заштитом, те потреба стоже кривичноправне
интервенције према злостављачима.
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Упоредна анализа резултата докторске дисертације са резултатима из литературе

Добијени резултати корелирају са ставовима аутора који наглашавају да највећи сегмент
виктимизације деце остаје непријављен и непрепознат (Стевковић, 2012), те се у контексту
примењене методологије истраживања добијени подаци могу сматрати очекиваним, и у складу
са теоријским и емпиријским налазима других студија. Значјано подударање добијених
резултата примећује се у односу на мета-анализу Столтенборга (Stoltenborgh et al., 2013) који је
анализирајући резултате 111 истраживања са укупним узорком од 9.698.801 испитаника, дошао
до података да учесталост физичког злостављања деце износи 3/1000.

Поређење резултата који се тичу учесталости појединачних врста насиља над децом
нашло је делимично подударање са налазима других истраживачких студија. Тако у овом
истраживању доминирају случајеви психолошког злостављања, затим следи физичко
злостављање и занемаривање као форме које су присутне у истом степену, док је најређе
утврђена сексуална виктимизација (Ајдуковић, 2013; Scher et al., 2004; Munder et al, 2000; Hauser
et al, 2011). Поредећи добијене резултате истраживања са наводима Павловића (2013) сексуално
злостављање деце се најређе региструје од стране надлежних служби, а што свакако одговара
налазиме ове дисертације.

Преглед резултата који се тичу значаја родне припадности и ризика виктимизације
упућује на релативну уједначеност изложености насиљу дечака и девојчица. Добијени резултати
су у складу са научним ставовима великог броја аутора (Finkelhor et al., 2005; May-Chahal et al.,
2005; Hussey et al., 2006; Young et al., 2006), који не налазе предиктивни значај родне
припадности. Ипак, када је у питању сексуално насиље, ово истраживање потврђује налазе
других студија према којима су девојчице под вишим ризиком виктимизације (Pereda et al.,
2009; Chen et al., 2004; Briere & Elliott, 2003;Sedlak et al., 2010).

Резултати који се тичу везе образовног статуса и проблема у школовању и учесталости
јављања ЗЗД јасно корелирају са налазима већине аутора који пажњу посвећују овој области.
Наиме различите студије тако једнако упућују да су поједини видови насиља, попут физичког
злостављања повезани у већој мери са тешкоћама у учењу или напуштањем школовања
(Schumacher et al., 2001. Kendall-Tackett &, 1996). Утврђена веза између проблема у понашању и
насилних искустава, а која је презентована у резултатима овог истраживања потврђена је у
другим међународним студијама (Gershoff, 2002; Hildyard & Wolfe, 2002). Премда аутори попут
Квам (Кvam, 2000) или Тејлор (Таylor, 2009) налазе да су интелектулано, комуникативно и
сензорно ометена деца под већим ризиком од различитих облика злостављања, а посебно под
ризиком од занемаривања, резултати овог истраживања налазе потврду наведених ставова само
у сегменту занемаривања деце.

Компарација резулата који се тичу варијалби везаних за насилнике налази значајну
подударност са ставовима других аутора. Ово се посебно односи на запажање да се као
учиниоци сексуалног насиља чешће јављају мушкарци (Павловић, 2013). Додатно, подаци према
којима не постоји статистички значајна веза између родне припадности насилника и других
облика виктимизације, опет се може разумети у контексту налаза Седлака и сарадника (Sedlak et
al., 2010), као и Вандивер (Vandiver, 2006) који истичу недовољно препознату улогу жена у
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контексту ЗЗД. Сегмент резултата који се тиче година старости злостављача такође се показао
статистички значајним, а што је у складу са запажањем великог броја аутора (Dukewich et al.,
1996; De Paul & Domenech, 2000).

Када је у питању однос детета и насилника, добијени резултати су у потпуности са
налазима већине студија реализованих у овом контексту, а које предметну појаву смештају у
породични контекст. Тек, посебно важним постављају се резултати који упућују на учесталости
насиља над децом у школском контексту, а што је у складу за запажањима новијих
истраживачких студија (Nhundu & Shumba, 2001; Skinner, 2001). Потврда везе између
злоупотребе ПАС и учесталости сексуалног насиља, која је садржана у резултатима ове студије,
у скалду је са налазима Адиелеа и сарадника (Аdiele et al., 2011), који наглашавају ризико значај
алкохола.

Поређење резултата добијених у овом истраживању који се тичу фактора ризика на нивоу
породице, одговара већини запажања других релевантних студија. Тако запажање о постојању
везе броја укућана и учесталости занемаривања  одговара налазима Чафина и сарадника (Chaffin
et al., 1996) који запажа о већи број чланова породице код занемариване деце, а посматрано у
односу на нормативну категорију.

Сегмент добијених резултата који се тичу значаја услова становања и ниских економских
примања, а који упућује на везу дате варијабле и занемаривања деце у складу је са налазима
Онцуа и сарадника (Оncu et al., 2013), према коме су деца из ових породица под посебним
ризиком. Посебно висок ниво слагања са резултатима других истраживачких студија приметан
је у сегменту значаја присутности насиља над другим члановима породице. Ово се запажа у
поређењу са резултатима студије аутора попут Чана (Chan, 2011; Chan et al., 2012) или Роса
(Ross, 1996), а који истичу да је у породицама у којима је присутно партнерско насиље, ризик
дечје виктимизације неколико пута виши. Поредећи резултате који се тичу везе ранијег
злостављања и поновне виктимизације истог детета, запажа се значајна подударност са
закључима других аутора (Gershoff, 2002; Hildyard & Wolfe, 2002).

Анализа података који се тичу особености социјалног одговора према појави
занемаривања и злостављања деце у Србији је у складу са истраживањем Жегарац (2004), с тим
да резултати овог истраживања добијају на научној важности с обзиром да сведоче о
одрживости негативне праксе и одсуству очекиваног нивоа промена у овој области.

VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

Кандидат групише добијене податке у 6 целина, пружајући на тај начин систематичан,
прегледан и јасан увид у резултате истраживања феноменолошких и етиолошких особености
занемаривања и злостављања деце, као и друштвеног реаговања према овој појави у Србији.
Резултати су осветљени великим бројем табеларних (119) и графичких приказа (10). Комисија
сматра да приказани резултати у потпуности одговарају постављеним циљевима и задацима
нацрта докторске дисертације. Добијени резултати истраживања засновани су на прецизним
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методолошким оквирима рада и у објашњењима су утемељени на релевантним теоријским
концептима. Дисертација је базирана на комплексној мултифакторској и интердисциплинарној
анализи фактора занемаривања и злостављања деце. Резултати овог истраживања доведени су у
везу са сличним истраживањима у Србији, региону и свету. Комисија сматра да је начин приказа
и тумачења резултата у складу са савременим научно-методолошким и етичким приступима у
истраживањима социјално рањивих група.

IX КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Анализирајући докторкску дисертацију кандидата Николе Петковића под називом
„Занемаривање и злостављање деце у Србији - феноменологија, етиологија и друштвена
реакција“ Комисија констатује да се ради о оригиналном научном раду који доприноси
разумевању појавности и узрочности занемаривања и злостављања деце и друштвеног
реаговања на ову појаву. Истраживање кандидата доприноси систематизацији теоријских идеја
и осветљавању мултикаузалности и вишедимезионалности фактора ризика за настанак појаве
занемаривања и злостављања деце. Један део методологије коју је користио кандидат је развијан
и утемељен на међународном научном пројекту у коме је учествовао кандидат (део о појавности
и узрочности), док је за други део истраживања кандидат сам развио и валидирао инструмент
(део о систему друштвеног реаговања).

Кандидат је на одличан начин повезао теоријски и емпиријски део рада. Користио је
савремену научну литературу која је у поптпуности одговарала постављеним циљевима
истраживања. Кандидат се изражава на јасан и логичан начин, користећи модеран научни језик
и категоријални апарат. Текст дисертације је изванредно системитизован и тематски
организован.

Резултати истраживања имају јасне и употребљиве импликације, како на научно
разумевање појаве занемаривања и злостављања деце, тако и на праксу превенције и друштвене
реакције. Најнепосреднији допринос и оригиналност рада представљају подаци до којих се
дошло емпиријским истраживањем занемаривања и злостављања деце у Србији, као и анализом
различитих аспеката и нивоа друштвеног реаговања према овој појави. Комисија истиче и
вредност упоредне анализа резултата истраживања са другим истраживањима у Србији и свету.

Ова докторска дисертација отвара бројна истраживачка питања која се односе на
контекст, факторе ризика и заштите, нормативне основе и политку друштва према појави
занемаривања и злостављања деце у Србији. Комисија је на становишту да се добијени
резулатати истраживања могу објавити у међународним и домаћим часописима и тиме
допринети видљивости истраживања науке о превенцији и третману поремећаја понашања у
Србији.

Дисертација је у потпуности уређена према одобреној пријави и испуњава све формалне,
садржинске и квалитативне услове дефинисане нормативним актима и академским обичајима
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију и Универзитета у Београду. Кандидат
Никола Петковић је показао способност дубинског научног промишљања и закључивања и
изврсну квалификованост за научни рад. Ова дисертација представља оригинално и самостално
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остварено научно дело које ће дати важан допринос научној мисли науке о превенцији и
третману поремећаја понашања, као делу научне области специјалне едукације и рехабилитације
(дефектологије).

X ПРЕДЛОГ

Комисија има задовољство да предложи Већу за мастер, специјалистичке и докторске
студије Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду да
прихвати овај извештај и докторску дисертацију под називом „Занемаривање и злостављање
деце у Србији - феноменологија, етиологија и друштвена реакција“ кандидата Николе
Петковића и упути га у даљу процедуру.

У Београду, 30. 03. 2015. године
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