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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  
ФАКУЛТЕТ: Филозофски

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:
Одлука о расписивању конкурса у наставничка и сарадничка звања, број 02/04.4139-166/15, 
Сенат Универзитета у Бањој Луци од 24.12.2015. године

Ужа научна/умјетничка област:
Методологија у психологији

Назив факултета:
Филозофски факултет

Број кандидата који се бирају
1 (један)

Број пријављених кандидата
2 (два)

Датум и мјесто објављивања конкурса:
16.3.2016. године, дневни лист “Глас Српске”

Састав комисије:
1) др Владимир Хедрих, ванредни професор за ужу научну област Психологија, 
Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, предсједник

2) др Ђорђе Чекрлија, доцент за уже научне области Методологија у психологији и 
Психологија личности, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

3) др Синиша Лакић, доцент за ужу научну област Методологија у психологији, 
Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Пријављени кандидати

1) ма Милана Дамјенић
2) мр Миона Радић



II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први кандидат
а) Основни биографски подаци :
Име (име оба родитеља) и презиме: Милана (Милан, Стојанка) Дамјенић
Датум и мјесто рођења: 22. септембар 1988
Установе у којима је био запослен: -
Радна мјеста: -
Чланство у научним и стручним организацијама 
или удружењима:

-

б) Дипломе и звања:
Основне студије (првог циклуса):
Назив институције: Филозофски факултет у Бањој Луци
Звање: Дипломирани психолог (180 ECTS 

бодова)
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2013. година
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,89

Постдипломске студије (студиј другог циклуса):
Назив институције: Филозофски факултет у Бањој Луци
Звање: Магистар психологије
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2015. година
Наслов завршног рада: “Испитивање ефекта Q-sort технике и 

валенце ставки на лажирање 
самопроцјена личности”

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе):

Психологија

Просјечна оцјена: 10,00

Докторске студије/докторат:
Назив институције: -
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација:

-

Назив докторске дисертације: -
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе):

-

Претходни  избори  у  наставна  и  научна  звања
(институција, звање, година избора)

- 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 21 бод

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата
Радови прије посљедњег избора/реизбора
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.)

Радови послије последњег избора/реизбора



(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.)
Дамјенић, М. и Димитријевић, С. (у штампи, достављена потврда о прихваћености рада од
рецензената  и  уредништва  часописа). Интуитивна  механика:  закључивање  о  вертикалном
хицу навише. Психологијске теме. категорија 8, 10 бодова

Наше  интуитивно  знање  о  механици  тј.  знање  стечено  кроз  лично  искуство  о  брзини,  убрзању,  узроцима
кретања  итд.,  често  је  погрешно.  У  овом  истраживању  провјерено  је  да  ли  се  такве  грешке  систематски
јављају  у  случају  вертикалног  хица  навише.  У  првом  експерименту  испитано  је  закључивање  о  брзини  и
убрзању  лопте која  се  креће вертикално увис, док је у другом експерименту провјерено да  ли маса бачене
лопте и снага бацања утичу на то закључивање. Више од три четвртине испитаника погрешно сматра да лопта
не достиже максималну брзину у почетној тачки путање и да се њена брзина повећава након што је бачена
увис.  Није  добијен  ефекат  масе  објекта  нити  ефекат  јачине  бацања  на  закључивање  о  брзини  и  убрзању
кретања  лопте.  Овакви  резултати  излазе  из  оквира  теорије  импетуса,  најчешће  кориштене  теорије  за
објашњавање наивног разумијевања динамике кретања објеката. У раду су размотрени разлози зашто приступ
акције  на  објектима  и  хеуристике  преноса  обиљежја  представљају  перспективнији  оквир  за  објашњење
резултата.

Лакић, С., Дамјенић, М. и Шаин, Д. (у штампи, достављена потврда о прихваћености рада
од рецензената и уредништва зборника). Великих пет као предиктори успјеха у студирању
психологије на Универзитету у Бањој Луци. У 4. Конгрес психолога БиХ – Зборник радова.
Брчко  Дистрикт,  БиХ:  Друштво  психолога  Републике  Српске,  Друштво  психолога  Брчко
дистрикта и Друштво психолога у Федерацији Босне и Херцеговине. категорија 17, 2 бода

Неколико  недавних  мета-аналитичких  студија  показује  да  Великих  пет  црта  личности  значајно  предвиђају
успјех у студирању, при чему најснажнији предиктор представља Савјесност. Циљ нашег истраживања је био
испитати у којој мјери Великих пет могу објаснити успјех на студију психологије на Универзитету у Бањој
Луци. Узорак чини укупно 117 испитаника (92% женског пола) из четири студентске генерације, а који су до
краја 2014. године завршили први циклус студија психологије. Користећи BFI инструмент (Big Five Inventory;
John & Srivastava,  1999) током  прве  и  друге  године  студирања  прикупили  смо  самопроцјене  изражености
Великих  пет,  а  за  мањи  број  испитаника  (n = 55) и  процјене  блиских  пријатеља.  Као  показатељ  успјеха  у
студирању користили смо просјечну оцјену на крају трогодишњег студија. Изненађујуће, резултати показују
да  је  само  Отвореност  за  искуства  значајан  предиктор  просјечне  оцјене  без  обзира  на  то  да  ли  се  ради  о
самопроцјенама (r = .33, p < .001) или процјенама других (r = .30, p < .05). Хијерархијска регресиона анализа
показује да је овај ефекат постојан чак и када се контролишу предикторски ефекти средњошколске просјечне
оцјене  и  резултата  тестова  когнитивних  способности  који  су  задавани  на  пријемном  испиту.  У  раду
упоређујемо  наше  налазе  са  резултатима  сличних  истраживања,  те  указујемо  на  могуће  разлоге
непроналажења предикторског ефекта Савјесности.

Дамјенић,  М.,  Кузмић,  Б.,  Марић,  Н.  и  Курешевић,  А.  (2015).  Повезаност  емоционалне
емпатије и агресивности. У Отворени дани психологије 2014 – Зборник радова (стр. 221-
228).  Бања  Лука:  Друштво  психолога  Републике  Српске  и  Филозофски  факултет
Универзитета у Бањој Луци. категорија 17, 1.5 бод

Истраживање  се  бави  испитивањем  повезаности  емоционалне  емпатије  и  агресивности.  Емоционална
емпатија је дефинисана као способност уживљавања y емоционална стања друге особе. Агресивност је свако
понашање  у основи  којег  стоји  намјера  да  се  нанесе штета  другој  особи. Главни  циљ истраживања  био  је
утврдити  постоји  ли  корелација  између  емоционалне  емпатије  и  агресивности.  За  потребе  истраживања
кориштена су два инструмента: Скала емоционалне емпатије и Упитник агресивности А-87. Узорак су чинила
202 студента Универзитета у Бањој Луци (68,3% жене). Резултати истраживања показали су да постоји ниска
негативна  корелација  између  емоционалне  емпатије  и  агресивности  (r(200)=-.19,  p<.01).  Установљена  је  и
умјерена повезаност физичке латентне и физичке манифестне агресивности, те ниска повезаност индиректне
агресивности са емоционалном емпатијом. Из добијених резултата можемо закључити да има основа за даље
истраживање  природе  повезаности  ових  варијабли,  али  да  је  с  обзиром  на  ниску  повезаност  неопходно
размотрити  и  остале  факторе  који  би  могли  бити повезани  са  агресивношћу, као  што су пол  и културалне
специфичности. Такође, потребно је приликом испитивања релација емпатије и агресивности имати на уму
повезаност  специфичних  компоненти  агресивности  са  емпатијом,  што  може  допринијети  и  расвјетљавању



природе повезаности ова два психолошка феномена.

Дамјенић,  М.,  Курешевић,  А.  и  Шаин,  Д.  (2015).  Породичне  стратегије  суочавања  као
предиктори  индивидуалних  стратегија  суочавања  код  студената.   У  4. Конгрес  психолога
БиХ  –  Књига  сажетака.  Брчко  Дистрикт,  БиХ:  Друштво  психолога  Републике  Српске,
Друштво  психолога  Брчко  дистрикта  и  Друштво  психолога  у  Федерацији  Босне  и
Херцеговине. категорија 18, 1 бод

Мало је  података  о томе какву улогу  породични механизми  суочавања  имају у обликовању  индивидуалних
стратегија  које студенти користе у суочавању  са проблемима. Циљ овог  истраживања је испитати процјене
породичних  стратегија  суочавања  као  предиктора  индивидуалних  стратегија  суочавања  код  студената.  У
истраживању је учествовало 158 испитаника (101 дјевојка), студената прве године студија. Просјечна старост
испитаника износила је 19,6 година (SD = 0.97). Индивидуалне стратегије суочавања испитане су упитником
Адолесцентске оријентације у суочавању са проблематичним искуствима и Породичним индексом суочавања.
Резултати  линеарне  регресионе  анализе  показују  да  варијабле  студентске  процјене  породичних  стратегија
суочавања  објашњавају  46%  варијансе  индивидуалних  стратегија  суочавања,  а  као  значајни  предиктори
издвојили су се тражење професионалног и спиритуалног вођства (β = .36, p < .01) и потврђивање повјерења у
породицу  (β =  .35,  p  <  .01).  Налази  указују  на  то  да  породичне  стратегије  суочавања  могу  обликовати
формирање  индивидуалних  стратегија  суочавања  у  значајној  мјери.  Овакви  резултати  имају  значајне
импликације  за  примјену  породичне  терапије  код  студената  и  младих  код  којих  доминирају  маладаптивне
стратегије суочавања са проблемима.

Лакић, С., Дамјенић, М. и Педовић, И. (2016). Адаптација BHI упитника за брзу процјену
HEXACO  црта  личности.  У  Емпиријска  истраживања  у  психологији  -  књига  резимеа.
Институт  за  психологију  и  Лабораторија  за  експерименталну  психологију,  Филозофски
факултет, Универзитет у Београду.     категорија 16, 3 бодa

У  посљедњих  неколико  година  HEXACO  модел  црта  личности  је  постао  релевантан  конкурент  моделу
Великих пет захваљујући повећаној предиктивној ваљаности у неколико различитих области истраживања. За
разлику од Великих пет за који је креиран низ операционализација, процјена изражености HEXACO црта је
донедавно била ограничена на упитник који су развили сами аутори модела (HEXACO-PI-R; Lee & Ashton,
2004) и који је већ адекватно адаптиран и кориштен унутар нашег језичког простора. Основна мана наведене
операционализације  је  дужина  инструмента  која  у  најкраћој  стандардизованој  форми  обухвата  60  ставки
(Ashton & Lee, 2009). Будући да истраживачи  често желе да временски  ефикасно процијене  црте личности
унутар шире истраживачке батерије, задатак BHI упитника (The Brief HEXACO Inventory; De Vries, 2013) је да
попуни  постојећу празнину  у том погледу. Ради се о упитнику  који има 24 ставке са  петостепеном  скалом
слагања, при чему свака од ставки заступа један од фацета HEXACO-PI-R операционализације. Повратном
процедуром  уз консултације са аутором  инструмента  BHI је преведен на српски  језик (ијекавску и екавску
верзију) и задан на два различита узорка студената. Резултати прве студије (n = 240, 64.0% женског пола, 18-30
година  старости) су  у  складу  са  оним  што  се  генерално  очекује  од изузетно  сведених  упитника  личности.
Интерна  конзистенција  сваке  од  шест  димензија  је  ниска  (алфа  коефицијенти  су  у  распону  .40 - .63),  док
теоретска шестофакторска структура није потврђена резултатима конфирматорне факторске анализе (p < .001,
CFI = .71 , RMSEA = .08, SRMR = .08), нити је сугеришу резултати експлораторне факторске анализе. Упркос
тога,  BHI  димензије  су  оствариле  примјетне  корелације  са  12  од  укупно  15  намјенски  дефинисаних
самопроцијењених  критеријума  који  нису  директно  обухваћени  садржајем  тврдњи  (нпр.  емоционалност  са
бављењем  екстремним  спортом,  отвореност  са  бројем  прочитаних  књига).  У  другој  студији  су  добијени
задовољавајући коефицијенти тест-ретест поузданости (распон .64 - .84; n = 116) при чему је период између
задавања сезао од три до пет седмица. При првом тестирању је истовремено задавана и HEXACO-PI-R верзија
од  100  ставки  (n  =  189).  Добијене  корелације  међу  инструментима  указују  на  адекватну  конвергентно-
дискриминативну  ваљаност  (корелације  истих  димензија  су у  распону  од  .54 - .77, максимална  корелација
различитих предмета мјерења износи .34). Рад се закључује препорукама о коришћењу BHI, као и општијом
дискусијом о употребној вриједности врло кратких мјера личности.

Лакић, С., Дамјенић, М. и Шаин, Д. (2015). Comparing two brief measures of the HEXACO
model [Поређење двије кратке мјере HEXACO модела]. У 11th International Conference Days
of  Applied  Psychology  2015  –  Book  of  Abstracts  [књига  резимеа].  Oдсек  за  психологију,
Филозофски факултет, Универзитет у Нишу. категорија 16, 3 бодa



Током  посљедње  деценије,  HEXACO  је  постао  конкурентан  модел  црта  личност  који  чак  претендује  на
доминацију  у  савременом  научном  посматрању  трајних  индивидуалних  разлика.   Препознавајући  користи
употребе временски ефикасних мјера у различитим истраживачким контекстима, овом студијом су директно
упоређена два таква инструмента којима се процјењују црте личности у склопу HEXACO модела: the Brief
HEXACO Inventory  (BHI;  deVries,  2013)  и  придјевски  засноване  скале  које  су  аутори  рада  сами  развили.
Узорак је чинило 240 студената  (64.2% женског пола) којима су заједно задати BHI којег сачињавају 24 ставке
као и  списак од 84 пара придјева који  описују HEXACO простор. Уз то, испитаници  су одговарали  на  15
ставки којима су испитаване њихова размишљања и понашања,   теоријски повезана са HEXACO цртама. У
поступку редуцирања броја придјевских парова на 24, аутори су се водили и корелацијама са критеријским
варијаблама и корелацијама са BHI скалама. Иако је коначни придјевски инструмент показао примјетно боље
индикаторе фита и интерну конзистентност, ни за један од инструмента се не може закључити да су сагласни
са теоријски очекиваном факторском структуром. Са друге стране, висине корелација су, укупно гледано, биле
упоредиве. Ова студија доприноси савременој дебати о употреби кратких мјера како би се процијениле црте
личности, са посебним освртом на оне случаје када те мјере не задовољавају традиционалне психометријске
стандарде. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 20,5 бодова

г) Образовна дјелатност кандидата:
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 
члана 21.)

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.)

• Кандидаткиња је са изразитим успјехом, у склопу Erasmus Mundus стипендије, 
похађала један студијски семестар додипломског студија (2012/13) на Факултету за 
бихејвиоралне и друштвене науке Универзитета у Гронингену, Холандија 
(универзитет се на разним листама рангирања константно сврстава међу 100 
најбољих свјетских универзитета). категорија 10, 3 бода

• Лакић,  С.  и  Дамјенић,  М.  (2016).  Дескриптивна  статистика  у  R-у  и  Deducer-у.
Интерни студијски материјал за предмет Статистика у психологији 1, Нерецензирани
студијски  приручник.  (приручник  кориштен  као  литература  у  школској  години
2015/16). категорија 17, 3 бода

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 6 бодова

д) Стручна дјелатност кандидата:
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора)
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.)



- Кандидаткиња је 2013. године била члан Организационог одбора 6. стручно-научног скупа
са међународним учешћем ”Студенти у сусрет науци”. категорија 22, 2 бода

- Кандидаткиња је 2015. године била учесник тренинга Methodology of Trauma Research 
[Методологија изучавања трауме] на Универзитет у Нишу у склопу међународног пројекта 
Trauma, Trust and Memory којег координише Међународни Психоаналитички Универзитет 
из Берлина, Њемачка. категорија 22, 2 бода
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 4 бода

Други кандидат

а) Основни биографски подаци:
Име (име оба родитеља) и презиме: Миона (Милорад, Сања) Родић
Датум и мјесто рођења: 19.7.1982. у Бањој Луци
Установе у којима је био запослен: • ОШ „Холандија“ Слатина (2012-

2013), Грађевинска школа Бања Лука 
(2013-2014) и ОШ „Петар Петровић 
Његош“ Масловаре (2014-)

• стажирање на Клиници за 
психијатрију Бања Лука (2007-2008)

Радна мјеста: психолог-стручни сарадник у горе 
наведеним школама

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима:

б) Дипломе и звања:
Основне студије (првог циклуса):
Назив институције: Филозофски факултет у Бањој Луци
Звање: Дипломирани психолог
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2006. године
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,24

Постдипломске студије (студиј другог циклуса):
Назив институције: Филозофски факултет у Бањој Луци
Звање: Магистар психолошких наука
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2013. године
Наслов завршног рада: Религиозност, социјална подршка и 

социодемографске карактеристике као 
предиктори депресивности код особа треће 
животне доби

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе):

Психологија

Просјечна оцјена: 9,50

Докторске студије/докторат:
Назив институције:



Мјесто и година одбране докторске 
дисертација:
Назив докторске дисертације:
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе):
Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година избора)

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата
Радови прије посљедњег избора/реизбора
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.)
Радови послије последњег избора/реизбора
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.)

Врућинић, Ж. и Родић, М. (2012). Смисао за хумор и ментално здравље у оквиру концепта
позитивне  психологије.  Годишњак  Европског  Дефендологија  Центра,  1, 137-147.
категорија 17, 10 бодова

На пољу позитивне психолгије, у посљедње двије деценије, смисао за хумор је препознат као важна особина 
личности у погледу превенције менталног здравља. Смисао за хумор се посматра као мултидимензионалан 
конструкт који је састављен од неколико компоненти и укључује тенденцију особе да ужива у хумору, да се 
смије, да продукује хумористичне садржаје и да употребљава хумор како би се суочила са стресом. 
Истраживања указују да хумор повећава позитивно расположење и неутралише негативне емоције. Људи са 
већим смислом за хумор су мање депресивни и анксиозни. Такође, хумор представља ефикасан механизам за 
суочавање са стресним животним догађајима путем посматрања стресне ситуације из другачије, позитивније 
перспективе.
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 10 бодова

г) Образовна дјелатност кандидата:
Образовна дјелатност прије посљедњег избора/реизбора
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.)
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова

д) Стручна дјелатност кандидата:
Стручна дјелатност кандидата  прије посљедњег избора/реизбора
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.)

Стручна дјелатност кандидата  послије последњег избора/реизбора
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.)



Кандидаткиња има положен стручни испит за здравствене сараднике. категорија 22, 2 
бода
Кандидаткиња има положен стручни испит за наставнике, стручне сараднике и 
васпитаче. категорија 22, 2 бода
Кандидаткиња има стручно звање савјетника додијељено од Министарства просвјете и 
културе Републике Српске. категорија 22, 2 бода

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 6 бодова

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

На  конкурс  за  избор  сарадника  за  ужу  научну  област  Методологија  у  психологији
објављеном 16.03.2016. године у „Гласу Српске“ пријавила су се два кандидата – ма Милана
Дамјенић и мр Миона Родић. Комисија је констатовала да оба кандидата испуњавају услове
прописане  Законом  о  високом  образовању  Републике  Српске  и  Статутом  Универзитета  у
Бањој Луци за избор у звање вишег асистента. 

У погледу бодова, комисија је процијенила следеће:
   Дјелатност  

Ред.број Име и презиме
Просјек
оцјена Научна Образовна Стручна Укупно

1 Милана Дамјенић 99,4 20,5 6 4 129,9
2 Миона Родић 93,7 10 0 6 109,7

Иако су оба пријављена кандидата врло квалитетна, осим наведене бодовне предности, у
прилог кандидата Милане Дамјенић говоре и чињенице које нису бодоване: њен завршни
рад  на  другом  циклусу  студија  је  из  области  за  коју  се  бира,  кандидаткиња  је  током
школских година 2013/14, 2014/15 и 2015/16 учествовала у координисању дијела практичне
наставе из предмета који припадају области Методологија у психологији, проглашена је за
студента генерације на крају 2012/13 године, док је мастер студиј  завршила оцјеном 10.00.
Уз  то,  као  млади  истраживач  и  стручњак  учествовала  је  у  неколико  националних  и
међународних пројеката. Осим свог ангажовања у пољу психологије, Милана Дамјенић је и
апсолвент дипломског студија Економије на Универзитету у Бањој Луци и ангажована је у
пољу  других  друштвених  активности  (нпр.  стручна  пракса  у  Народној  скупштини
Републике Српске).    




