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Образац - 1

 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ:  
  

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: 23.06.2016 
Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04‐3.1589‐122/16  
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Развојна психологија 
 
Назив факултета: 
Филозофски факултет, Одсек за психологију 
 
Број кандидата који се бирају 
1 
 
Број пријављених кандидата 
2 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
29.06.2016. године, дневни лист ''Глас Српске'' и web сајт Универзитета у Бањој Луци 
 
Састав комисије: 

а) др Татјана Стефановић Станојевић, редовни професор за ужу научну област 
Развојна психологија, Филозофски факултет у Нишу, председник 

б) др Марија Зотовић, редовни професор за ужу научну област Развојна 
психологија, Филозофски факултет у Новом Саду, члан 

в) др Александар Бауцал, редовни професор за ужу научну област Развојна 
психологија, Филозофски факултет у Београду, члан 
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Пријављени кандидати 
Др Александра Хаџић,  
Др Љиљана Крнета 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Александра (Драгиша, Јелисавета) Хаџић 
Датум и мјесто рођења: 07.04.1974. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: Гимназија, Бања Лука (1999-2000) 

Филозофски факултет, Бања Лука (2000 - 
Радна мјеста: Професор психологије, асистент, виши 

асистент, доцент 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Друштво психолога Републике Српске 
OMEП у Босни и Херцеговини (Organisation 
Mondiale Pour L´Éducation Préscolair; 
Organización Mundial Para La Educación 
Preescolar;World Organization for Early 
Childhood) 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек 

за психологију 
Звање: Дипломирани психолог 
Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 1999 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9.13 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозфски факултет у Бањој Луци 
Звање: Магистар психолошких наука 
Мјесто и година завршетка: 07.07. 2005. Бања Лука 
Наслов завршног рада: Формирање религијских појмова код 

адолесцената и одраслих особа 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Психологија 

Просјечна оцјена: 8,17 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Филозфски факултет у Бањој Луци 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука,  24.2.2011. 

Назив докторске дисертације: Афективна везаност и религиозност код 
адолесцената и одраслих особа 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Развојна психологија 

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

Од 2000. до 2005. запослена као асистент, 
(18.4.2000. избор у звање асистента);  
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Од 2005. до 2011. као виши асистент, 
(3.10.2005. избор у звање вишег асистента);  
Од 2011. као доцент (21.7.2011. избор у 
звање доцента) на предметима из области 
Развојне психологије на Одсеку за 
психологију Филозофског факултета у Бањој 
Луци 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
Хаџић, А. (2001). Могућности унапређења рада са малољетним делинквентима, У: Драго 
Бранковић (Ур.) Зборнику радова Филозофског факултета, Филозофски факултет Бања 
Лука., стр. 669-693. 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини. 
Члан 19. Тачка 17 
 
Хаџић, А., Ивана Ђармати, Александра Саламадић, Бранка Тубаковић, Љиљана Прешић 
(2002). Утицај систематског подучавања у предшколским установама, на имитативну 
представу геометријских облика, код дјеце различитог стадијума когнитивног развоја, У: 
Драго Бранковић (Ур.) Зборнику радова Филозофског факултета, Филозофски факултет 
Бања Лука.,  стр. 361-389.  
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини. 
Члан 19. Тачка 17 
 
Хаџић, А. (2003). Приказ пројекта «Алтернатива судском поступку» као модела рада са 
малољетницима који се први пут појављују као прекршиоци закона, У: Драго Бранковић 
(Ур.) Зборнику радова Филозофског факултета, Филозофски факултет Бања Лука., стр. 289-
313.  
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини. 
Члан 19. Тачка 17 
Ђорђе Чекрлија, Ивана Зечевић, Хаџић, А. (2003). Покушај идентификације неких 
детерминанти математичког селф - концепта, У: Драго Бранковић (Ур.) Зборнику радова 
Филозофског факултета, Филозофски факултет Бања Лука. , стр. 365-375.  
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини. 
Члан 19. Тачка 17 
 
Хаџић, А., Ивана Зечевић, Милица Дробац-Ступар (2004): Однос спонтаних и научних 
појмова у другом и четвртом разреду основне школе», У: Драго Бранковић (Ур.) Зборнику 
радова Филозофског факултета, Бања Лука. стр. 1001-1031.  
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини. 
Члан 19. Тачка 17 
 
Хаџић, А. (2006). Еколошки приступ у раду са адолесцентима који се први пут појављују као 
прекршиоци закона, Примењена психологија, Зборник радова са научно-стручног скупа 
"Дани примењене психологије", Ниш: Филозофски факултет. стр. 67-85. 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
Члан 19. Тачка 15 
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Хаџић-Крнетић, А. (2007).  Утицај формалних операција на разумијевање религијских 
појмова, У: Драго Бранковић (Ур.) Зборник радова Научног скупа Филозофског факултета, 
Бањалучки новембарски сусрети: Наука и савремени друштвени процеси, Филозофски 
факултет, Бања Лука. стр. 263-289. 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини. 
Члан 19. Тачка 17 
 
Хаџић-Крнетић, А. (2009). Карактеристике формално-операционалног мишљења 
адолесцената и одраслих У: Драго Бранковић (Ур.) Радови, Часопис за хуманистичке и 
друштвене науке, Филозофски факултет Бања Лука. Vol.12; 439-479. 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 
Члан 19. Тачка 9  
 
Хаdžić-Krnetić, A. (2009). Афективна везаност и доживљај бога, У: Драго Бранковић (Ур.) 
Зборник радова Научног скупа Филозофског факултета, Бањалучки новембарски сусрети: 
Научна и духовна утемељеност друштвених реформи, Филозофски факултет Бања Лука. стр. 
269-293. 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини. 
Члан 19. Тачка 17 
 
Хаџић Крнетић, А. (2010). Разумијевање религијских појмова – развојни приступ, У: Драго 
Бранковић (Ур.) Радови, Часопис за хуманистичке и друштвене науке, Филозофски 
факултет Бања Лука. Vol. 13; стр. 287-331. 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 
Члан 19. Тачка 9 
 
Хаџић Крнетић, А. (2010). Афективна везаност и емоционална компетентност, У: Татјана 
Стефановић-Станојевић (Ур.) Социо-културни и емоционални чиниоци ризичног сексуалног 
понашања студената, тематски зборник, Центар за научна истраживања САНУ и 
Универзитет у Нишу. стр. 143-159. 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
Члан 19. Тачка 15 
 
Хаџић – Крнетић, А. (2009). Утицај формалних операција на разумијевање религијских 
појмова, рад саопштен на 1. Конгресу психолога Босне и Херцеговине, са међународним 
учешћем, одржаном 29-31.01.2009. у Сарајеву. У: Коленовић-Ђапо, Ј., Хасанбеговић-Анић, 
Е., Ђапо, Н., Ђокић, Р. (Ур). Књига сажетака, стр. 27. 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. Тачка 18 
 
Хаџић – Крнетић, А. (2010). Могућности разумијевања религијских појмова, поређење 
резултата истраживања из 2004. и 2008., рад саопштен на Научном скупу „Савремени 
трендови у психологији“, Филозофски факултет, Нови Сад, 23. и 24. октобар 2009. Књига 
резимеа / Book of Abstracts, стр. 40-41. 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. Тачка 16 
 
Стефановић-Станојевић, Т., Хаџић-Крнетић, А., Штефанец, Ђ. (2010). Повезаност  
афективне везаности и нефункционалних когнитивних схема код студената Загреба и Бања 
Луке, рад саопштен на међународном знанствено-стручном скупу XVII. Дани психологије у 
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Задру, 27-29. маја 2010., Задар. У: Сорић, И., Ћубела Адорић, В., Грегов, Љ., Пенезић, З. 
(Ур). стр. 105. 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. Тачка 16 
 
Хаџић – Крнетић, А. (2010). Бог као фигура афективне везаности – конструисање 
инструмента, рад саопштен на VI конференцији са међународним учешћем, 24-25. септембра 
2010., Филозофски факултет, Ниш.У: Стефановић-Станојевић, Т., Стојиљковић, С., Хедрих, 
В. (Ур). Књига резимеа, стр. 48-49. 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. Тачка 16 
 
Хаџић – Крнетић, А. (2010). Повезаност афективне везаности према људима и према богу, 
рад саопштен на XI научном скупу „Бањалучки новембарски сусрети“, тема: Култура и 
образовање – детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе), 03 – 
04. децембар 2010., Филозофски факултет, Бања Лука. Резимеи, стр. 27-28. 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. Тачка 18 
 
Хаџић – Крнетић, А., Мировић, Т., Штефанец, Ђ. (2011). Афективна везаност и ране 
маладаптивне схеме код студената из Бања Луке, Београда и Загреба, рад саопштен на 17. 
Емпиријским истраживањима у психологији, 11-12. фебруар 2011., Институт за психологију, 
Лабораторија за експерименталну психологију и Филозофски факултет, Београд. Књига 
резимеа, стр. 213-215; 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. Тачка 16 
 
Хаџић – Крнетић, А., Мировић, Т., Штефанец, Ђ. (2011). Утицај раног породичног контекста 
на афективну везаност и ране маладаптивне шеме, студената из Бања Луке, Београда и 
Загреба, рад саопштен на II Конгресу психолога БиХ са међународним учешћем, 24-26. 
фебруара 2011., Бања Лука. Коленовић-Ђапо, Ј., Фако, И., Косо-Дрљевић, М., Мирковић, Б. 
(Ур). Књига сажетака, стр. 24-25. 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. Тачка 16 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама 
из члана 19. или члана 20.) 
 

1. Хаџић Крнетић, А., Мировић, Т., Штефанец, Ђ. (2012). Утицај раног породичног 
контекста на афективну везаност и ране маладаптивне шеме, студената из Бања Луке, 
Београда и Загреба, У:  Коленовић-Ђапо, Ј., Фако, И., Косо-Дрљевић, М., Мирковић, 
Б. (Ур). Зборник радова са II Конгреса психолога БиХ са међународним учешћем, 
Друштво психолога Републике Српске, стр. 93-105. ИСБН 978-99955-721-0-5; 
ЦОБИСС.БХ-ИД 2596888. 

 
Рад се бави односом афективне везаности и раних маладаптивних схема код студената Универзитета у 
Бањалуци, Београду и Загребу. Кандидаткиња је тестирала 911 студената, који су имали од 1 до 8 
година током периода од 1991. до 1999., који је био обeлежен бројним променама на подручју бивше 
Југославије. Резултати су показали да су ране маладаптивне схеме врло или умерено ниско изражене 
на целом узорку. Дистрибуција образаца афективне везаности према породици указује да је 
најзаступљенији сигурни образац, и да за њиме следе одбацујући, окупирани и плашљиви. 
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Израженије ране маладаптивне шме иполјавају особе са несигурним стиловима афективне везаности. 
Чешће сигурни образац испољавају студенти који сматрају изузетно добрим свој однос са мајком и 
међусобне односе родитеља, односно студенти којима је мајка била најблискија особа током раног 
периода одрастања и који имовно стање породице процењују добрим. Највише несигурних образаца 
испољавају студенти који односе међу родитељима сматрају незадовољавајућим или осредњим 
(највише преокупирано везаних), односно студенти који однос са мајком сматрају незадовољавајућим 
(највише одбацујуће везаних) или осредњим (највише преокупирано и плашљиво везаних), за које 
мајка није била најближа особа у раном детињству и чији је материјални статус незадовољавајући.  
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
Члан 19. Тачка 15........5 бодова  
 

2. Хаџић Крнетић, А., Мировић, Т., Штефанец, Ђ. (2012). Утицај мјеста студирања и 
врсте факултета на релацију афективне везаности и раних маладаптивних шема, У: 
Татјана Стефановић – Станојевић (Ур). Зборник радова са научног симпозијума 
„Породица са адолесцентом у транзицији“, Центар за научна истраживања САНУ и 
Универзитет у Нишу. стр. 151-182. УДК 378.096: (159.942- 
057.87(497.11+497.5+497.6):316.356.2 159.9.072. ИСБН 978-86-7025-581-4; 
ЦОБИСС.РС-ПД 195945484. 

 
У раду се кандидаткиња бави односом породичне афективне везаности и раних маладаптивних шема 
код студената. Резултати показују да су ране маладаптивне шеме (РМШ) ниско изражене на целом 
узорку, док дистрибуција породичне афективне везаности уакзује на доминацију сигурне везаности. 
Одбацујући образац је заступљенији код студената из Загреба и Бања Луке, а окупирана и плашљива 
везаност код студената из Београда. Утицај факултета указује на  више одбацујуће везаних студената 
техничких наука и  више окупирано и плашљиво везаних на академијама уметности. РМШ су најмање 
изражене код сигурно везаних. Напуштање, неповерење/злоупотреба и саможртвовање израженије су 
код студената из Бањалуке, а неуспех у постигнућу и недостатак самоконтроле код студената из 
Загреба. Израженије РМШ јављају се код студената окупираног и плашљивог обрасца из Београда, 
одбацујућег и окупираног обрасца из Загреба и одбацујућег и плашљивог обрасца из Бања Луке. 
Најизраженије РМШ испољавају студенти академија уметности, а присутније су код студената 
окупираног и плашљивог обрасца.  

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини 

Члан 19. Тачка 15........5 бодова  

3. Хаџић Крнетић, А.(2012). Бог као фигура афективне везаности – конструисање 
инструмента, У: Димитријевић, Б. (Ур). Психчки развој, ментално здравље и рад, 
Издавачки центар Филозофског факултета, Универзитета у Нишу, стр. 160-175. УДК 
159.942.2:159.922.1. ИСБН 978-86-7379-258-3; ЦОБИСС.СР-ИД 193638412. 

 
У раду је представљен нови инструмент којим се афективна везаност одређује у односу на 
релацију верника са богом – Интервју за процену афективне везаности према богу и разлика у 
дистрибуцији образаца према богу, адолесцената и одраслих особа. Ово је први и до сада једини 
инструмент намељен процењивању афективне везаности према богу. Мера афективне везаности 
према Богу (АВ) која се добија применом Интервјуа за процену афективне везаности према богу 
представља репрезентацију релације са богом, а операционализована је кроз један од образаца 
везаности: сигурна, одбацујућа, окупирана и плашљива везаност за бога. Интервју као и процес 
класификације одговора испитаника, сачињен је према моделу ААI, а при класификацији су 
коришћени садржај и квалитет наратива испитаника. Узорак је чинило 224 испитаника, 113 
адолесцената, другог разреда гимназије из Бањалуке, који су током основношколског образовања 
систематски стицали сазнања о религији, кроз наставу веронауке и 111 одраслих испитаника, са 
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најмање завршеном средњом школом, просечног узраста 40;1 година, који нису систематски 
стицали сазнања о религији. Испитујући однос према богу Интервјуом за процену афективне 
везаности према богу, добијају се 4 категорије: сигурна, одбацујућа, окупирана и плашљива 
везаност за бога, које одликује сличан садржај и квалитет наратива који се добија када се испитује 
однос према родитељима применом ААI. Дистрибуција образаца указује на највише сигурно 
везаних испитаника (40%), мање одбацујуће везаних (35%), окупирано (19%) и најмање 
плашљиво (6%) везаних за бога. Значајна разлика у дистрибуцијама између одраслих и 
адолесцената указује на више сигурно везаних за бога код одраслих и више одбацујуће везаних 
код адолесцената. Резултати упућују да и одређен број нерелигиозних испитаника испољава  
несигурну АВ према богу. 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини 

Члан 19. Тачка 15........5 бодова 
 

4. Ђорић, Г., Хаџић Крнетић, А. (2013). „Род и образовање – Родна неједнакост, развој 
родних улога и образовање“, У: Маријана Пајванчић (Ур.): Зборник радова Љетње 
школе родне равноправности, Центар за једнакост и равноправност полова (Главна и 
одговорна уредница: Споменка Крунић) и Универзитет у Бањој Луци (Главни и 
одговорни уредник: Проф. др Станко Станић). стр. 26-40. ИСБН 978-99955-710-8-5 
(Универзитет у Бањој Луци); ЦОБИСС.БХ-ИД 3834136. 

 
Основна намена текста је у упознавању читаоца са развојем родних улога, као и са утицајем 
околинских система, при чему је основни акценат на образовању, односно формирању родне 
улоге. У тексту су представљене теорије које објашњавају развој родних улога, родно 
типизирање и настанак разлика међу родним групама, те утицај образовних система у 
стварању и мењању родних стереотипа. Део текста је и посвећен представљању резултата 
емпиријског истраживања родно релевантних димензија садржаја изабраних уџбеника који 
се користе у основним и средњим школма у Србији.  
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у целини 
Члан 19. Тачка 17 .............2 бодова 

 
5. Мировић, Т., Хаџић Крнетић, А. (2013). Релације афективне везаности, породичног 

контекста и раних маладаптивних шема код младих одраслих. Зборник радова са 
скупа Емпиријска истраживања у психологији 2013, стр. 152-157. Објављен на: 

http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Zbornik_radova_EIP_2013.pdf  
 
У раду је представљено истраживање чији је основни циљ био да се на узорку младих одраслих 
(Н=225) испита повезаност између породичног контекста, раних маладаптивних схема и димензија 
афективне везаности. Регресиона анализа показују да су варијабле породичног контекста значајни 
предиктори димензије анксиозности око губитка блискости, објашњавајући 11% њене варијансе. Као 
појединачни предиктори појављују се Кохезивност и Разједињеност. Варијабле породичног контекста 
представљају значајне предикторе и димензије избегавања блискости, објашњавајући 12% њене 
варијансе, док се као појединачни предиктор појављује Умреженост. Схеме представљају значајне 
предикторе за димензију анксиозности око губитка блискости објашњавајући 32% њене варијансе. 
Као појединачни предиктори појављују се Напуштање, Вулнерабилност и Неуспех. Израженост 15 
РМС представља значајне предикторе за димензију избегавања блискости објашњавајући 34% њене 
варијансе. Као појединачни предиктоcри појављују се Дефектност, Емоционална инхибираност, 
Недовољна самоконтрола и Подређивање. 
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Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини 
Члан 19. Тачка 16........5 бодова 
 

6. Мировић, Т., Хаџић Крнетић, А. (2013).  Афективна везаност и ране маладаптивне 
шеме код студената из Бања Луке, Београда и Загреба. Радови, часопис за друштвене 
и хуманистичке науке, 18 (2013), стр. 75-98. УДК 378.6:172(497). Oригинални научни 
рад; DOI: 10.7251/РАД 1302075М. 

 
Рад се бави односом афективне везаности и раних маладаптивних схема код студената Универзитета у 
Бањој Луци, Београду и Загребу. Резултати показују да су ране маладаптивне схеме ниско или 
умерено ниско изражене на целом узорку. Дистрибуција образаца афективне везаности показује да је 
најзаступљенији сигуран образац (75%), следе одбацујући (13%), преокупирани (9%) и плашљиви 
(3%). Мултиваријатна анализа варијансе и дискриминативна анализа показују да су све схеме најмање 
изражене код студената који испољавају сигуран образац породичне афективне везаности. Студенти 
са плашљивим обрасцем имају најизраженије све ране маладаптивне схеме, осим саможртвовања, које 
је најизраженије код окупирано везаних. Код одбацујућих је најизраженија схема емоционална 
инхибиција, док је схема умреженост/симбиоза најмање изражена. Видимо да се групе формиране по 
стилу афективне везаности разликују по склопу схема која су у тим групама најизраженије. Резултати 
тако, потврђују хипотезу да и код студената постоји веза између образаца афективне везаности и 
изражености раних маладаптивних схема. Закључујемо да се групе испитаника формиране према 
обрасцима афективне везаности значајно разликују у изражености раних маладаптивних схема, као и 
да су схеме најмање изражене код групе сигурно везаних. 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 
Члан 19. Тачка 9. .........6 бодова  
 

7. Стефановић Станојевић,Т., Хаџић Крнетић, А., Недељковић, Ј., Костић, А. (2013). 
Love relations of the young people in the towns of the former Yougoslavia (Љубавне 
релације младих у градовима бивше СФРЈ). 6.Интернационална конференција о 
афективној везаности, Универзитет у Падови, Италија (постер секција). ID n° 43, 
IAC2013, 30.8.-1.9.2013. (6th International Attachment Conference, University of Pavia, 
Italy (poster), ID n° 43, IAC2013 - Individual Abstract submission, August the 30th - 
September the 1st, 2013, Pavia, Italy). 
http://www-5.unipv.it/users/aip2014/images/ConferenceProgramme.pdf 

 
Према теорији афективног везивања, љубав однос се састоји од три система: афективне везаности, 
брижности и секса. Теоретичари (Схавер и Хазан, 1988) сматраjу да оптимално функционисање тих 
система омогућава формирање и одржавање стабилних и задовољавајућих љубавних односa. 
Истраживање је организованo са циљем да провери релације димензија љубави са дужином и 
задовољством у партнерском однос у. Осим тога, истраживање је организованo у два града бивше 
Југославије, како би се проверило постојање могућих разлика изазваних условима одрастања у овим 
градовима. Истраживање је спроведено на узорку од 513 младих мушкараца и жена (256 у Нишу и 257 
у Бањој Луци) користећи следеће инструменте: ЕЦР-Р (Искуства у блиским односима, Brennan, Clark, 
Shaver, 1998), ИРИ (индекс међуљудске реактивности, Davis, 1983), ЕХИС (скала искустава у 
хетеросексуалним односима, Birnbaum, 2002).  
Резултати су потврдили постојање везе између димензијa љубави и дужине и задовољствa у 
партнерском односу. Дужина односа статистички значајно корелира са сексуалним искуством 
усмјереним на однос (р = 0,220) и сексуалним искуством усмјереним на здовољство (p = 0,139), а 
негативно са избегавањем (p = 0.224), узнемиреношћу (p = 0,115) и сексуалним искуством усмјереним 
на бригу (r = 0,124), док је квалитет односа статистички значајнo позитивнo повезан са перспективом 
узимања (р = .090) и фантазије (r = 0,095) a негативнo са узнемиреношћу (р = 0,122). Резултати су 
такође потврдили постојање статистички значајне разлике између градова у погледу димензија 
афективног везивања: анксиозности (t = 3,312) и избегавања (t = 5.248). Очекивање о постојању 
значајних разлика у погледу распрострањености аспекта брижности је такође потврђена: перспектива 
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узимањa (t = 9.760), емпатијске усмјерености, (t = 2.067), фантазије, (t = 3.796) и узнемирености (t = 
18.403), као и у погледу сексуалног понашања: сексуалнo искуство усмјеренo на однос (t = 19.769) и 
сексуалнo искуство усмјеренo на бригу (t = 4.492). Смер добијених резултата показује да су на 
подузорку у Бањалуци позитивни аспекти љубавних односа чешћи, а на подузорку у Нишу негативни 
аспекти љубавних односа преовладавају. 

Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 

Члан 19. Тачка 16. ..........3 бода, 4 аутора - 75% - 2,25 бодова 
 

8. Дробац,М., Хаџић-Крнетић, А., Микановић, Б., Зечевић, И. (2013). Анализа исхода 
основног образовања према Блумовој таксономији и СМАРТ систему. Научно - 
стручни скуп Савремени трендови у психологији, 11-13.10.2013. Филозофски 
факултет, Нови Сад. Књига сажетака, стр.137-138. 
http://psihologija.ff.uns.ac.rs/repository/puni.php?sifra=stup2013  

 
У раду је представљена анализа Наставног плана и програма (скраћено: НПП) за основно образовање 
у Републици Српској, рађена с циљем провјере колико актуелни НПП за основно образовање и 
васпитање остварује циљеве образовања и васпитања и исходе учења дефинисане генеричким 
дескрипторима квалификацијског оквира, у Основама квалификацијског оквира БиХ (Службени 
гласник Босне и Херцеговине 31/11). Квалитативном анализом је обухваћено 26 предмета који се 
подучавају од првог до деветог разреда. У анализи исхода НПП кориштена је Блумова таксономија у 
когнитивном подручју са нивоима: знање, схватање, примјена, анализа, синтеза и евалуација, и 
Блумова таксономија у психомоторном подручју са нивоима: имитација, манипулација, прецизација, 
артикулација и натурализација (само за предмет физичко васпитање). Поред Блумове таксономије 
кориштен је и СМАРТ систем, према ком добар исход одликује конкретност (С-specific), мјерљивост 
(М-masurable), остваривост (А-аchievable), реалистичност (Р-realistic) и временска ограниченост (T - 
time-limited), омјер броја предвиђених наставних јединица у односу на планирани број часова и број 
адекватно постављених исхода у односу на број наставних јединица, те унутрашња структура 
предмета унутар једног разреда и унутрашња структура предмета унутар цијелог школовања. 
Резултати показују да су сви предмети оптерећени наставним садржајем, што се види на основу 
процената најнижих нивоа знања (памћење и схватање) претјерано заступљених у свим предметима 
кроз свих девет разреда, као и на основу омјера броја наставних јединица и предвиђеног броја часова. 
Број адекватно постављених исхода је мали у односу на број наставних јединица, а број неадекватних 
исхода варира од 15.7% у седмом разреду, до 28.6% у првом разреду. Адекватно формулисаним 
исходима учења доминантно се подстичу нижи нивои знања према Блумовој таксономији (знање – 
32.1%; схватање – 37%; примјена – 18.9%; анализа – 7.6%; синтеза – 2.5% иевалуација – 1.9%), а у 
односу на СМАРТ критерије упадљиво изостаје временска ограниченост исхода. Наставни садржаји 
унутар појединачних предмета су задовољавајуће повезани, али је врло мала повезаност између 
садржаја различитих предмета унутар једног разреда, као и између садржаја истог предмета током 
основношколског образовања. Овако одређеним исходима НПП не остварује се одређен број циљева 
образовања и васпитања, особито оних који се односе на развој критичког, креативног и стваралачког 
мишљења, свијести отворене за нове идеје и знања, примјену знања и развој критичности и 
самокритичности.  
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. Тачка 16. ..........3 бода, 4 аутора - 75% - 2,25 бодова 

 
9. Хаџић-Крнетић, А., Мировић, Т. (2013). Релације афективне везаности и раних 

маладаптивних шема. Научно - стручни скуп: Савремени трендови у психологији 3, 
11-13.10.2013. Филозофски факултет, Нови Сад. Књига сажетака, стр.204-205. 

 http://psihologija.ff.uns.ac.rs/repository/puni.php?sifra=stup2013  
 
Циљ рада представља поређење два истраживања релација афективне везаности и когнитивних 
стилова које представљају ране маладаптивне шеме (скраћено: РМШ), код двије узрасно блиске 
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скупине испитаника. Једну од њих представљају студенти, који би према својим карактеристикама и 
развојним задацима припадали позној адолесценцији, а у складу са теоријом о породичним животним 
циклусима и њиховом утицају на индивидуални развој, а другу млади одрасли, за које би се очекивало 
да су у фази напуштања примарне породице, осамостаљивања, стицања финансијске независности и 
формирања сопствених породица. У првом истраживању испитиване су релације афективне везаности 
и РМШ на узорку од 911 студената, а за мјерење афективне везаности кориштен је Упитник 
породичне афективне везаности, на основу ког се афективна везаност одређује кроз постигнће на 
димензијама анксиозности око губитка блиских релација, која операционализује унутрашњи радни 
модел (скраћен: УРМ) себе и избјегавања блискости, која операционализује УРМ других, и кроз 
типове везаности: сигурна, одбацујућа, преокупирана и плашљива везаност. У другом истраживању 
узорак је чинило 225 испитаника узраста од 25 до 35 година, младих одраслих у развојној фази коју 
карактерише транзиција од породице поријекла ка сопственој породици. Афективна везаност мјерена 
је примјеном ревидиране верзије упитника ЕЦР-Р која мјери димензије избегавања блискости и 
анксиозности око губитка блиских релација, које, такође, операционализују УРМ себе и других. 
Примјењеном кластер анализе добијена су 4 типа везаности која одговарају очекиваним 
карактеристикама сигурне, одбацујуће, преокупиране и плашљиве везаности. У оба истраживања 
РМШ мјерене су краћом формом Јанговиог упитником СQ-СФ који мери израженост 15 РМШ. 
Резултати показују различиту дистрибуцију типова афективне везаности на два узорка (N = 911; 
сигурни – 75%, одбацујући – 13%, преокупирани - 9% и плашљиви – 3%; N = 225; сигурни – 36%, 
одбацујући – 13%, преокупирани – 38% и плашљиви – 13%), при чему је несигурна везаност 
заступљенија на узорку младих одраслих. У оба истраживања, израженост РМШ представља значајне 
предикторе анксиозности (N = 911: R² = .205; F(15) = 15.406; p = .000; N = 225: R² = .318; F(15) = 6.282; 
p = .000), и избјегавања (Н = 911; Р² = .229; Ф(15) = 17.687; п = .000; Н = 225; Р²= .341; F(15) = 7.207; p 
= .000), при чему је већи проценат објашњене варијансе добијен на узорку одраслих. Значајне разлике 
у изражености РМШ појављују се на свим шемама на узорку студената са различитим типовима 
афективне везаности, а на узорку младих одраслих изостају значајне разлике на РМШ неуспјешност и 
непопустљиви стандарди, док постоје на преосталих 13 РМШ. Најмање изражене РМШ 
карактеристичне су за студенте и одрасле особе сигурног типа везаности, док су најизраженије РМШ 
карактеристичне за студенте и одрасле са карактеристикама плашљиве везаности. И поред бројних 
ограничења у виду трансверзалних истраживања, величине узорка одраслих и примјењених 
инструмената за мјерење димензија афективне везаности, допринос рада огледа се у сличним 
реацијама димензија афективне везаности и РМШ на узрасним скупинама, као и у највулнерабилнијој 
скупини особа са карактеристикама плашљивог типа везаности, који је присутнији у популацији 
младих одраслих. 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. Тачка 16. ..........3 бода 
 

10. Зечевић, И., Микановић, Б., Дробац, М., Хаџић Крнетић, А. (2013). ''Знања и 
вјештине у наставним програмима за старији школски узраст''. Научни скуп: 
Бањалучки новембарски сусрети – Вриједности и противурјечја друштвене 
стварности. Књига резимеа, стр. 28. Филозофски факултет, Бања Лука. 

 
Аутори се у раду баве анализом наставних програма предмета предметне наставе у Наставном плану 
и програму за основу школу у Републици Српској. Кориштена је Блумова таксономија (когнитивно и 
психомоторно подручје) и СМАРТ систем вредновања исхода учења. Анализом је обухваћено 20 
предмета и Васпитни рад с одјељенском заједницом, који се изучавају од шестог до деветог разреда. 
Циљ анализе је био да се утврде која знања и вјештине стичу ученици у вишим разредима основне 
школе. Овај циљ се провјеравао утврђивањем адекватности исхода учења на основу горе наведених 
критерија, нивоа знања и вјештина која се њима захтјевају, те колико се од сваке наставне јединице 
захтјева и да ли постоји тренд повећања захтјева како се прелази из једног у други разред. Резултати 
анализе показују да се од ученика највише траже најнижи нивои знања, памћење и схватање (у 
просјеку 60% исхода је на овом нивоу), а од виших нивоа само примјена (око 15%). Тај однос варира 
од предмета до предмета. Када је ријеч о вјештинама, оне се задржавају на нивоу прецизације, што је 
за овај узраст задовољавајуће. Омјер између броја наставних јединица и предвиђеног броја часова за 
реализацију креће од 0,38 до 2,33, што указује на чињеницу да се неким наставним јединицама, у 
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оквиру појединих наставних предмета не посвећује довољно пажње. Када је ријеч о томе да ли 
постоји тренд раста захтјева према ученику, кроз исходе учења, он није примијећен, јер се из разреда 
у разред исходи учења задржавају на истом нивоу. 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. Тачка 18 .............1 бод, 4 аутора - 75% - 0.75 бодова 
 

11. Стефановић-Станојевић, Т., Хаџић Крнетић, А. (2014). Affective Attachment and 
Religiosity. Теме, часопис за друштвене науке, Вол. 38, бр. 3 (2014), стр. 1175-1196. 
УДК 159.922.6; 159.942:2. оригинални научни рад; ИССН 0353-7919. 

 
Рад се бави  утицајем афективне везаности према значајним људским фигурама и према Богу, на 
израженост религиозних оријентација које представљају димензије екстринзичке и интринзичке 
религиозности. Узорак је чинило 224 испитаника, 113 адолесцената, просечног узраста 16; 9 
година, који су током основношколског образовања систематски стицали сазнања о религији, 
кроз наставу веронауке и 111 одраслих испитаника, просечног узраста 40;1 година, који нису 
систематски стицали сазнања о религији. Резултати показују да су карактеристике које упућују на 
несигурну везаност према људима заступљеније на подузорку одраслих испитаника. Сигурна 
везаност према Богу чешћа је међу одраслим особама, док је више адолесцената одбацујуће 
везано за Бога. Заступљенија несигурна афективна везаност према људима, представља предиктор 
више екстринзичке религиозности на адолесцентном подузорку и више интринзичке 
религиозност на подузорку одраслих. Афективна везаност према Богу утиче на екстринзичку 
религиозност, а несигурни обрасци склони су крајностима, односно врло високим (одбацујуће и 
окупирано везани за Бога) и врло ниским (плашљиво везани за Бога) постигнућима на 
екстринзичкој религиозности. 

Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја 

Члан 19. Тачка 8. .....10 бодова  
 

12. Зечевић, И., Микановић, Б., Хаџић-Крнетић, А., Дробац, М. (2014). Знања и вјештине 
у наставним програмима за млађи школски узраст, Иновације у настави, Но. 2, пп. 
84-94. УДЦ 317.3:371.214.1; 001.3:37.026. 

 
Аутори се у раду баве анализом наставних програма предмета разредне наставе у Наставном плану и 
програму за основу школу у Републици Српској.  За потребе анализе аутори се ослањају на Блумову 
таксономију (когнитивно и психомоторно подручје) и СМАРТ систем вредновања исхода учења. 
Анализом су обухваћена 3 предметна подручја у првом разреду, 10 предмета и васпитни рад с 
одељенском заједницом. Циљ анализе је био да се утврди која знања и вештине стичу ученици у 
нижим разредима основне школе. Овај циљ се проверавао утврђивањем адекватности исхода учења на 
основу горе наведених критеријума, нивоа знања и вештина која се њима захтевају, те колико се од 
сваке наставне јединице захтева и да ли постоји тренд повећања захтева са преласком  из једног у 
други разред. Резултати анализе показују да се од ученика највише траже најнижи нивои знања, 
памћење и схватање (у просеку 60% исхода је на овом нивоу), а од виших нивоа само примена (око 
15%). Тај однос варира од предмета до предмета. Однос између броја наставних јединица и 
предвиђеног броја часова за реализацију креће од 1,24 до 3,6, што указује на чињеницу да се неким 
наставним јединицама, у оквиру појединих наставних предмета не посвећује довољно пажње. Када је 
реч о томе да ли постоји тренд раста захтева према ученику, кроз исходе учења, он није примећен, јер 
се из разреда у разред исходи учења задржавају на истом нивоу. 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 
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Члан 19. Тачка 9. .........6 бодова; 4 аутора – 75% - 4,5 бодова 
 

13. Хаџић Крнетић, А., Дробац, М., Зечевић, И., Микановић, Б. (2014). Примјена 
Блумове таксономије у анализи исхода образовања за основну школу. У: Б. 
Димитријевић (Ур.) Индивидуалне разлике, образовање и рад: тематски зборник 
радова. Ниш: Филозофски факултет. стр.93-105. УДК 305-055.17.2:37; ИСБН 978-86-
7379-363-4; ЦОБИСС.СР-ИД 212423692. 

 
У раду је представљена анализа исхода Наставног плана и програма (скраћено: НПП) за основно 
образовање и васпитање у Републици Српској. У анализи исхода НПП коришћена је Блумова 
таксономија у когнитивном подручју са нивоима: знање, схватање, примјена, анализа, синтеза и 
евалуација, и Блумова таксономија у психомоторном подручју са нивоима: имитација, манипулација, 
прецизација, артикулација и натурализација. Поред Блумове таксономије кориштен је и СМАРТ 
систем, према ком добар исход одликује конкретност, мјерљивост, остваривост, реалистичност и 
временска ограниченост, однос броја предвиђених наставних јединица у односу на планирани број 
часова и број адекватно постављених исхода у односу на број наставних јединица. Анализом је 
обухваћено 26 предмета, који се подучавају од првог до деветог разреда основне школе у Републици 
Српској. Резултати анализе показују доминацију исхода учења нижих нивоа према Блумовој 
таксономији, док су у знатно мањој мери заступљени примена и виши нивои знања.  Анализа исхода 
учења из угла СМАРТ критерија показује да већина адекватно формулисаних исхода учења 
задовољава четири од пет критерија и то: конкретност, мерљивост, остваривост и реалистичност. 
Последњи критеријум, временско ограничење, задовољен је у само једном исходу учења, у оквиру 
Српског језика. Број неадекватно постављених исхода варира од 15,7% у седмом разреду, до 48,6% у 
првом. Резултати показују и оптерећеност наставним садржајима у свим разредима, као и мали број 
исхода у односу на број наставних јединица. 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини 

Члан 19. Тачка 15........5 бодова, 4 аутора – 75% - 3.75 бодова  

14. Фритзханд, А., Мировић, Т., Хаџић, А. (2014). The relationship between perception of 
parenting style and early maladaptive schemas: evidence from study on adolescents and 
young adults in macedonia and serbia. International Conference on Theory and Practice in 
Psychology, ICTPP, 30.10.-1.11.2014., Departmnt of Psychology, Faculty of Philosophy, 
Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia. (Релације између перцепције 
родитељског стила и раних маладаптивних шема: Резултати студије адолесцената и 
младих одраслих у Македонији и Србији. Интернационална конференција о теорији 
и пракси у психологији. Департман за психологију, Филозофски факултет, 
Универзитет “Свети Ћирило и Методије”, Скопље, Македонија).  
https://www.researchgate.net/publication/301231704_ 

Рад се бави анализом релација изеђу перцепције родитељских стилова и раних маладаптивних шема 
адолесцената и младих одраслих из Македоније и Србије. Основна идеја произилази из теоријских 
поставки и практичног рада који јасно показују да људи развијају различита понашања суочени са 
сличним животним условима. Један од могућих разлога тих разлика је ниво отпорности који сваки 
појединац посједује. Друго објашњење може бити да појединци развијају унутрашње шеме као 
резултат одређене родитељске праксе коју су искусили у раним периодима живота. У том смислу, они 
који су одрастaли са неефикасним стиловима родитељства склонији су развијању раних 
маладаптивних шема, које могу повећати рањивост на психопатологије у каснијим животним 
периодима. Узорак обухвата 505 испитаника, студената из Београда и Скопља. Међу њима 300 
(59,4%) испитаника је из Србије, а 205 (40,6%) из Македоније просjечне старости од 21,92 године. У 
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српском узорку 150 испитаника је мушког пола. Што се тиче Македоније, узорак обухвата 71 
испитаника и 134 испитанице. Резултати истраживања показују да постоје значајне разлике између 
српског и македонског узорка (Wilks Lambda=0,922; sig=0,000) у перцепцији родитељске контроле 
(презаштићеност) мајки (F=11,237; p=0,001) и очева (F=22,972; p=0,000), при чему македонски 
испитаници своје родитеље доживљавају са израженијим овим димензијама. Значајне разлике истог 
смијера (Wilks Lambda=0,903; sig.=0,000) се региструју и на пет раних маладаптивних шема: 
напуштање (F=4.938; p=0,027), неуспех (F=5.154; p=0,024), вулнерабилност на повреду (F=6.637; 
p=0,010), саможртвовање (F=5.634, p=0,018) и емоционална депривација (F=4,565; p=0,033). Још један 
анализиран аспект у овој студији, показује корелације између перцепције родитељских стилова и 
раних маладаптивних шема у готово свим димензијама и значајне на p<.01, на комплетном узорку  (N 
= 505). 

Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. Тачка 16. ..........3 бода 
 

15. Зечевић, И., Дробац, М., Хаџић Крнетић, А, Микановић, Б. (2015). ''Да ли наставни 
план за основну школу подржава развој критичког мишљења ученика?''.Научно – 
стручни скуп: 4. конгрес психолога БиХ, са међународним учешћем. 26-28.2.2015. 
Брчко дистрикт, БиХ. Књига сажетака, стр. 21.  
 

У раду су представљене анализa Наставног плана и програма (скраћено: НПП) за основно образовање 
у Републици Српској, рађена 2012. године и анализа ревидиране верзије НПП-а, рађена 2014. године с 
циљем провјере колико актуелни НПП за основно образовање и васпитање остварује циљеве 
образовања и васпитања и исходе учења дефинисане генеричким дескрипторима квалификацијског 
оквира, у Основама квалификацијског оквира БиХ (Службени гласник Босне и Херцеговине 31/11). 
Анализом је обухваћено 26 предмета који се подучавају од првог до деветог разреда. У анализи 
исхода НПП кориштена је модификација Блумове таксономије, урађена од стране аутора Anderson и 
Kratwohl у когнитивном подручју са нивоима: запамтити, схватити, примијенити, анализирати, 
просуђивати и стварати, и Блумова таксономија у психомоторном подручју са нивоима: имитација, 
манипулација, прецизација, артикулација и натурализација. Поред Блумове таксономије кориштен је 
и СМАРТ систем, према ком добар исход одликује конкретност, мјерљивост, остваривост, 
реалистичност и временска ограниченост, омјер броја предвиђених наставних јединица у односу на 
планирани број часова и број адекватно постављених исхода у односу на број наставних јединица, те 
унутрашња структура  предмета унутар једног разреда и унутрашња структура предмета унутар 
цијелог школовања. Резултати који су добијени указују на то да су сви наставни предмети оптерећени 
наставним садржајем, али да су захтијеви, који се пред ученике стављају, у виду исхода учења, ниски 
и захватају доминантно ниже нивое знања, те да као такви, нису подржавајући за развој критичког 
мишљења код ученика. Овако одређеним исходима оба НПП-а не остварује се одређен број циљева 
образовања и васпитања, особито оних који се односе на развој критичког, креативног и стваралачког 
мишљења, свијести отворене за нове идеје и знања,  примјену знања и развој критичности и 
самокритичности. 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. Тачка 16. ..........3 бода, 4 аутора - 75% - 2,25 бодова 
 

16. Хаџић Крнетић, А. (2015). Развој родних улога и образовање. У: Г. Марковић (Ур.) 
Зборник радова: Школа родне равноправности. Источно Сарајево: Правни факултет. 
стр. 225 – 235. УДК/УДЦ 305-055.1/.2:37; 316.647.8-055.1/.2; ИСБН 978-99938-57-36-
5; ЦОБИСС.РС-ИД 5581080. 
 

Основна намена текста је у упознавању почитаоца са развојем родних улога, као и са утицајем 
околинских система, са акцентом на значај образовања за формирање родне улоге. Текст доноси 
преглед  теорија које објашњавају развој родних улога у период од рођења до адолесценције, при чему 
је већа пажња посвећена теоријама које постулирају утицј околине и учења, родно типизирање и 
настанак разлика међу родним групама, те утицај образовних система у стварању и мењању родних 



14 
 

стереотипа. 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у целини 
Члан 19. Тачка 17 .............2 бода 
 

17. Хаџић, А., Мировић, Т. (2016). Афективна везаност, ране маладаптивне схеме и 
стресна искуства. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет. 
ИСБН 978-99955-59-76-2 (ФФ); ЦОБИСС.РС-ИД 5849368. 

 
Монографија је написана је на 227 страница текста и састоји се из два дела; у првом су представљена 
два многоструко повезана истраживања односа афективне везаности, раних маладаптивних схема и 
стресних искустава на узорку особа различитог животног доба, а у другом низ истраживања ауторки у 
којима су варијабле из наслова монографије третиране и комбиноване на различите начине. Први и 
други део, заједно, чине целину која ће, верујем, бити незаобилазно штиво у будућим разматрањима 
феномена афективне везаности, раних маладаптивних схема и стресних искустава. Пре и једног и 
другог дела ауторке су нас обрадовале кратким, инспиративним и сасвим аутентичним текстовима 
који се односе на мотивацију за бављење наведеним темема, као и на опис садржаја које монографија 
нуди.  

Први део написан је на 140 страница текста и представља до сада необјављено истраживање ауторки 
монографије. Првих шездесетак страница (58) бави се теоријским оквиром. Овај део већ сам по себи 
представља изузетно вредну и домаћој научној јавности преко потребну интеграцију теоријских 
сазнања о односу афективне везаности, маладаптивних схема и стресних искустава. У емпиријском 
делу, најпре бих нагласила изузетно брижљиво разрађен методолошки део, (а у складу са 
аналитичношћу ауторки текста), те проблемско приступање испитивању односа варијабли. Овај део 
могао би послужити као узор младим истраживачима: како уочити и како разрадити проблем 
истраживања.  

Резултати, дискусија и закљчци истраживања организовани су у односу на постављене хипотезе. 
Ауторке су потврдиле да су израженије схеме повезане са карактеристикама несигурне везаности, да 
су стресна искуства на студентском подузорку повезана са неким од РМС (две), али не и са 
квалитетом афективне везаности, док су на узорку младих одраслих породични стресори повезани са 
више РМС (осам) и афективном везаношћу. Може се рећи да ауторке указују да је утицај стресних 
искустава већи на узорку младих одраслих, а стресна искуства повезана са несигурном везаношћу, 
(негативним моделом себе), израженијим раним маладаптивним схемама и лошијим породичним 
функционисањем. Такође, ауторке отварају питање фактора које треба укључити у будућа 
истраживања како би се објаснио налаз да утицај стресних искустава постоји само само на мањем 
броју РМС на оба узорка. Важни су и налази ауторки о израженијем утицају породичних стресних 
искустава, као и о разлици  између испитаника у различитим животним периодима, које упућују на 
продужену зависност од породице порекла младих одраслих и неспремност да се уђе у наредну фазу. 
Након закључака, ауторке посебно поглавље посвећују импликацијама за психотерапијски рад и 
превенцију. Ово поглавље сматрам посебно драгоценим, јер није уобичајено да се у истим корицама 
налазе и истраживачки радови и психотерапијске импликације добијених резултата. Овакав спој 
емпиријских истраживања и психотерапијске примене одлика је свестраности ауторки које су 
истовремено истраживачи, али и врсни психотерапеути.   

Други део монографије написан је на седамдесетак страница текста и након Увода садржи следеће 
ауторске радове: Афективна везаност и ране маладаптивне схеме код студената из Бањалуке, Београда 
и Загреба, Утицај мјеста студирања и врсте факултета на релацију афективне везаности  и раних 
маладаптивних схема, Одлагање брака и родитељства – Ново одрасло доба или продужена 
адолесценција? Утицај раног породичног контекста на афективну везаност и ране маладаптивне 
схеме, студената из Бањалуке, Београда и Загреба и  Релације афективне везаности, породичног 
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контекста и раних маладаптивних схема  код младих одраслих. У првом раду представљен је однос 
афективне везаности и РМС студената из угла полних разлика, а у у другом раду разлике у релацијама 
афективне везаности и РМС студената, посматране из перспективе града студирања и избора 
факултета. Трећи рад посвећен је карактеристикама узорка младих одраслих, које аргументују зашто 
су они подузорак у насловном истраживању у монографији. У четвртом раду представљен је утицај 
раног породичног контекста одрастања студената на афективну везаност и РМС, а у петом раду 
представљени су резултати релација афективне везаности, породичног контекста и РМС младих 
одраслих, специфично усмерених на питање предикције димензија афективне везаности на основу 
РМС и димензија које операционализују породично функционисање.   

Монографија нуди свеобухватан преглед релевантне теоријске грађе у областима афективног 
везивања и раних маладаптивних схема, које данас обележавају изузетно динамичан развој. Посебан 
осврт на стресна искуства логичан је и, треба ли рећи, на домаћим просторима неизбежан. Поред тога 
што представљају резултате сопствених истраживања и зналачки их интерпретирају, Александра 
Хаџић и Тијана Мировић нуде и импликације за психотерапијску праксу и превенцију. Додатно, 
могло би се рећи да монографија има и хеуристички значај, отварајући многа питања за будућа 
истраживања у области и нудећи помоћ у виду упућивања читаоца на моделе методолошки прецизно 
разрађених истраживања и на савремену релевантну литературу.  
Научна монографија националног значаја 
Члан 19. Тачка 3 ...........................10 бодова  
 

18. 2015.  Пројекат:  „ Адаптација Мекартур-Бејтсовог инвентара комуникационог 
развоја за српски језик“, (Adaptation of the MacArthur-Bates Communicative 
Development Inventories (CDIs) for children aged 8 to 30 months) 

 
Међународни научноистраживачки пројекат. Министарство науке и технологије РС. Партнери на 
пројекту: Институт за педагошка истраживања у Београду, Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије и Лабораторија за експерименталну психологију Филозофског 
факултета Универзитета у Београду. Пројекат бр. 8300166. Отворен 1.12.2014. Сарадници:  др 
Даринка Анђелковић, Лабораторија за експерименталну психологију Филозофског факултета 
Универзитета у Београду, др Нада Шева, Институт за педагошка истраживања, Београд, др Маја 
Савић, Филолошки факултет Универзитета у Београду и др Славица Тутњевић, Филозофски факултет 
у Бањој Луци.  
Опис и циљеви пројекта: Аутори овог предлога пројекта раде на конструкцији инструмента који би се 
у нашој средини могао широко примjењивати у праћењу раног дjечијег развоја. Риjеч је о адаптацији 
за српски језик (екавско и ијекавско наречје) инструмената за процену комуникативних способности 
деце узраста од 8 до 30 месеци. Мекартур-Бејтсов инвентар за процену развоја способности 
комуникације преведен је на више од 60 светских језика. Да би се овај тест адаптирао и 
стандардизовао за нашу популацију деце неопходно је пилот-истраживање које би омогућило израду 
коначне верзије овог теста адаптиране за српски језик. Циљ истраживања је да се обезбеди квалитетан 
инструмент који би могли користити психолози и друге стручне особе које раде са децом овог 
узраста. Инструмент садржи два упитника, један за децу узраста од 8 до 18 месеци, и други за децу 
узраста од 16 до 30 мјесеци. Инвентар попуњавају родитељи, а садржи делове о развоју гестовне 
комуникације, развоју речника, те употреби граматике. Намена овог инструмента је праћење 
индивидуалног развоја способности комуникације код деце, откривање и дијагностиковање 
евентуалних кашњења и поремећаја у развоју. Инструмент је прилагођен специфичностима српског 
језика, a постојећу прелиминарну верзију инструмента неопходно испробати на узорку како би се 
направила коначна верзија теста спремна за стандардизацију на српској популацији. 
Реализован међународни научни пројекат у својству руководиоца пројекта 
Члан 19. Тачка 19 ..........5 бодова  
 

19. 2016.  Пројекат:  „Савремени приступи у методици математичког образовања дјеце 
предшколског узраста“; Министарство науке и технологије Републике Српске, 
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пројекат бр. 8301301. Национални научно истраживачки пројекат.  
 
Опис и циљеви пројекта: Исходи који интегришу математичко образовавње у холистичко подстицање 
развоја и учења деце, представљају сигурну основу за развијање математичких и свих других 
активности у дечијем вртићу. Савремени методички приступи у математичком образовању говоре о 
неопходности подршке деци да своја интуитивна математичка сазнања и искуства која имају 
систематизују, продубљују, проширују, повезујући кључне математичке идеје, те да јачају своје 
потенцијале у решавању проблема и резоновању. Стога, математичко образовање на предшколском 
узрасту служи као добар почетак и изазов за природан дечији интерес за математику и физички и 
социјални свет око себе, подједнако као и њихов будући академски успех. Међутим, улагања у рани 
раст и развој, где посебно место има математичко образовање представља сигурно друштвено 
улагање у развој интелектуалних ресурса нације и њен технолошки напредак (Bauchmüller, 2013). У 
нашим условима истраживања ове проблематике су веома ретка, и указују на одређене ограничености 
(Tamara Pribisev Beleslin, 2013). Предмет истраживања је математичко образовање деце предшколског 
узраста која похађају предшколске установе. Истраживање се бави теоријско-емпиријским питањима 
ефикасности постојећих и савремених методичких приступа у математичком образовању деце од три 
до шест година. Научно истраживање има два међусобно повезана дела на основу којих се постављају 
истраживачка питања, циљеви и задаци: 1) теоријско проучавање, сагледавање и упоређивање 
истраживања и студија у овој методичкој области, прегледом литературе која се тиче савремених 
методичких приступа у математичком образовању предшколске деце код нас и у свету – теоријска 
анализа.  
2) емпиријско истраживање позиције математичких активности у дечијим вртићима широм Републике 
Српске које ће се усмерити на снимање постојећег стања у овој методичкој области, по питању 
програмских усмерења, анализу примењених методичких модела у пракси предшколског васпитања и 
образовање, и посебно наглашено, статуса дечијег математичког развоја који се подстиче на тај начин 
– емпиријско истраживање. 
Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту  
Члан 19. Тачка 22 ............ 1 бод  
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  77,75 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  
сврстане по категоријама из члана 21.) 
Квалитет наставног рада (у складу са Чланом 35. Категорија 9. укупно 8 бодова) 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
 
2013: Зечевић, И., Микановић, Б., Хаџић Крнетић, А., Дробац, М. (2013). Анализа наставног 
плана и програма за основно образовање и васпитање. Министарство просвјете и културе 
Републике Српске, Save the Children BiH.  
 
Текст је настао за потребе анализе Наставног плана и програма за основно васпитање и 
образовање. Влада Републике Српске на захтев Министарства провете и културе, формирала 
је  Радну групу која ја добила задатак да изврши анализу Наставног плана и програма за 
основно образовање и васпитање. Циљ анализе био је да се утврди колико тренутни 
Наставни план и програм за основно образовање и васпитање остварује циљеве образовања 
и васпитања и исходе учења дефинисане генеричким дескрипторима квалификацијског 
оквира. Резултати који су добијени указују на то да су сви предмети оптерећени наставним 
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садржајем, да не постоји довољан број исхода учења, те да се адекватно формулисаним 
исходима учења подстичу само најнижи нивои знања и да се на тај начин не остварује 
одређен број циљева образовања и васпитања.  
 
Нерецензирани студијски приручници (скрипте, практикуми.....) 
Члан 21, Став 17, …….. 3 бода,  4 аутора - 75% - 2,25 бодова 
 
2013/2016. DAAD Network „Trauma, Trust and Memory“, Social Trauma and Reconciliation in 
Psychooanaliysis, Psychoteraphy, and Cultural Memory; Berlin-Sofia-Belgrade-Niš- Banja Luka - 
Sarajevo.  
Project Trauma Trust Memories, sponsored by the German Academic Exchange Service (DAAD), 
Berlin-Sofia-Belgrade-Niš- Banja Luka –Sarajevo (2013-2016) 
У преводу: Траума Повјерење Сјећања, међународни пројекат спонзорисан од стране ДААД-
а. Берлин-Софиа-Београд-Ниш-Бања Лука- Сарајево (2013-2016). 
 
2013. Гостујући предавач: ТТМ workshop 2013, Филозофски факултет, Универзитет у 
Сарајеву. 29-31.10.2013.“Attachment from the corner of citizens of former Yugoslavia”, тема: 
„Афективна везаност према различитим фигурама“. (Превод: Гостујући предавач Развојне 
психологије у склопу пројекта ТТМ). 
Гостујући професор на универзитетима у државама насталим на тлу бивше СФРЈ 
(ангажман у трајању од краће од 30 дана) 
Члан 21. Тачка 8 ........................3 бода   
 
2015. Гостујући предавач: International Summer School 2015 „Traumatic Past – Posttraumatic 
Present: Mental and Social Long – Term Effects of War & International Elective Masters Course 
‘Social Trauma’, Sarajevo 22-27.6. 2015. Developmental Psychology Modle. (Превод: Гостујући 
предавач Развојне психологије на заједничком изборном предмету Социјална траума у 
склопу пројекта ТТМ). 
Гостујући професор на универзитетима у државама насталим на тлу бивше СФРЈ 
(ангажман у трајању од краће од 30 дана) 
Члан 21. Тачка 8 ........................3 бода  
 
2016. Гостујући предавач: International Summer School 2016, Trauma, migrations and 
intercultural relations & International Elective Masters Course ‘Social Trauma’, Niš, 17-23.6.2016. 
Developmental Psychology Modle. (Превод: Гостујући предавач Развојне психологије на 
заједничком изборном предмету Социјална траума у склопу пројекта ТТМ). 
Гостујући професор на универзитетима у државама насталим на тлу бивше СФРЈ 
(ангажман у трајању од краће од 30 дана) 
Члан 21. Тачка 8 ........................3 бода  
 
2013. Едукација: The Reflective Functioning scale training Belgrade, Trauma Trust Memories 
Summer school, 17.06.–20.06.2013. 3-day training for the use of instrument with dr Svenja 
Taubner.  
International Summer school Belgrad/Serbia 20. – 24.06.2013. "Attachment Measurement", 
учесник. (Превод: Тродневна едукација – Скала рефлексивне функције и Интернационална 
љетња школа – Београд). 
Други облици међународне сарадња (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству). 
Члан 21. Тачка 10.......................3 бода  
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2014. Едукација: The Adult Attachment Projective Picture system training Banja Luka, Trauma 
Trust Memories Summer school, 30.10. -1.11. 2014. 3-day training for the use of instrument with 
Dr. Anna Buchheim.  
International Summer school Banja Luka /BiH 30.10. -3.11. 2014. учесник. (Превод: Тродневна 
едукација Пројективна техника за испитивање афективне везаности одраслих и 
Интернационална љетња школа – Бања Лука). 
Други облици међународне сарадња (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству). 
Члан 21. Тачка 10.......................3 бода  
 
2012. Гостујући предавач: „Љетња школа родне равнопавности“,  
27.8.-1.9.2012. Универзитет у Бањој Луци и Гендер центар – Центар за једнакост и 
равноправност полова Владе Републике Српске. Тема: Род и образовање. Родна неједнакост, 
развој родних улога и образовање. 
Гостујући професор на универзитетима у Републици Српској, Федерацији Босне и 
Херцеговине или Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине 
Члан 21. Тачка 9 ............................2 бода  
 
2014. Гостујући предавач: „Љетња школа родне равнопавности“, 9-13.5.2014. Гендер центар 
– Центар за једнакост и равноправност полова Владе Републике Српске и Универзитет у 
Источном Сарајеву. Тема: Образовање, људски ресурси и родна равноправност. 
Гостујући професор на универзитетима у Републици Српској, Федерацији Босне и 
Херцеговине или Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине 
Члан 21. Тачка 9 ............................2 бода 
 
Гостујућа настава, међународне едукације, нерецензирани студијски приручници ..... 
21.25  бодова 
 
Менторство за израду мастер теза студената II циклуса (мастер студиј) психологије 
 

1. Ивана Вуковић "Испитивање разумијевања емоција код дјеце узраста пет и осам 
година, помоћу вербалног и сликовног материјала", одбрањена 17.7.2012., на 
Филозофском факултету у Бањалуци. 

Менторство кандидата за степен другог циклуса 
Члан 21. Тачка 13..... 4 бода  
 

2. Јелена Бајић „Партнерска афективна везаност, полне улоге и агресивност код 
хомосексуалних и хетеросексуалних особа“, одбрањена 25.10.2012., на Филозофском 
факултету у Бањалуци. 

Менторство кандидата за степен другог циклуса 
Члан 21. Тачка 13..... 4 бода  
 

3. Милица Зеленовић „Афективна везаност и вредносне оријентације адолесцената“, 
одбрањена 14.3. 2013., на Филозофском факултету у Бањалуци. 

Менторство кандидата за степен другог циклуса 
Члан 21. Тачка 13..... 4 бода 
 

4. Борјана Гаврић „Разумијевање и доживљај самопоштовања код дјеце шестог и 
деветог разреда“, одбрањена 14.3.2013., на Филозофском факултету у Бањалуци. 
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Менторство кандидата за степен другог циклуса 
Члан 21. Тачка 13..... 4 бода 
 

5. Ивана Калаба  „Стресна искуства у контексту афективне везаности и раних 
маладаптивних шема“, одбрањена 7.6.2014., на Филозофском факултету у Бањалуци. 

Менторство кандидата за степен другог циклуса 
Члан 21. Тачка 13..... 4 бода 
 

6. Јасминка Дмитровић  „Релације ратних трауматских искустава и стреса са 
афективном везаношћу и раним маладаптивним шемама“, одбрањена 7.6.2014., на 
Филозофском факултету у Бањалуци. 

Менторство кандидата за степен другог циклуса 
Члан 21. Тачка 13..... 4 бода 
 

7. Јована Џевер "Релације афективне везаности и резилијентности са стиловима 
хумора", одбрањена 16.6.2015., на Филозофском факултету у Бањалуци. 

Менторство кандидата за степен другог циклуса 
Члан 21. Тачка 13..... 4 бода 
 

8. Стела Пурић „Партнерске афективне везаности, резилијентности и задовољство 
животом код особа са тјелесним инвалидитетом“, одбрањена 16.6.2015., на 
Филозофском факултету у Бањалуци. 

Менторство кандидата за степен другог циклуса 
Члан 21. Тачка 13..... 4 бода 
 

9. Лана Вујаковић „Релације породичне и партнерске афективне везаности са селф 
концептом код адолесцената и младих одраслих“, одбрањена 16.6.2015., на 
Филозофском факултету у Бањалуци. 

Менторство кандидата за степен другог циклуса 
Члан 21. Тачка 13..... 4 бода 
 

10. Бојана Бодрожа "Релације афективне везаности и сексуалног селф концепта код 
адолесцената", одбрањена 14.4.2016., на Филозофском факултету у Бањалуци. 

Менторство кандидата за степен другог циклуса 
Члан 21. Тачка 13..... 4 бода 
 

11. Ведрана Алаџић "Афективна везаност одраслих и морално расуђивање'', одбрањена 
14.4.2016., на Филозофском факултету у Бањалуци. 

Менторство кандидата за степен другог циклуса 
Члан 21. Тачка 13..... 4 бода 
 

12. Александра Шкондрић „Релације афективне везаности и идеализације брака 
партнера у различитим етапама брака“, одбрањена 14.4.2016 ., на Филозофском 
факултету у Бањалуци. 

Менторство кандидата за степен другог циклуса 
Члан 21. Тачка 13..... 4 бода 
 
Учешће у комисијама за израду мастер теза 
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1. Ирена Пашић „Разумијевање сцена насиља у цртаним филмовима, дјеце и младих 

на различитим стадијумима когнитивног развоја“; Ментор: др Ивана Зечевић; 
одбрањена : 24.10.2012. на Филозофском факултету у Бањалуци. 

Члан комисије за одбрану рада другог циклуса 
Члан 21. Тачка 14 ..........2 бода  
 

2. Тања Марковић „Прилагођеност садржаја уџбеника Познавање природе за пети 
разред основне школе, когнитивном узрасту ученика“; Ментор: др Ивана Зечевић; 
одбрањена: 11.07.2013., на Филозофском факултету у Бањалуци. 

Члан комисије за одбрану рада другог циклуса 
Члан 21. Тачка 14 ..........2 бода  
 

3. Далиборка Игњатић „Депресивност и самопоштовање жена средње животне доби“; 
Ментор: др Нада Летић; одбрањена: 16.4.2014. на Филозофском факултету у 
Бањалуци. 

Члан комисије за одбрану рада другог циклуса 
Члан 21. Тачка 14 ..........2 бода  
 

4. Јелена Јотановић „Развој система појмова у нижим разредима основне школе“; 
Ментор: др Ивана Зечевић; одбрањена: 15.12.2014., на Филозофском факултету у 
Бањалуци. 

Члан комисије за одбрану рада другог циклуса 
Члан 21. Тачка 14 ..........2 бода  
 

5. Ксенија Ристић „Систем друштвених појмова у Природи и друштву за четврти 
разред основне школе“; Ментор: др Ивана Зечевић; одбрањена: 15.12.2014., на 
Филозофском факултету у Бањалуци. 

Члан комисије за одбрану рада другог циклуса 
Члан 21. Тачка 14 ..........2 бода  
 

6. Сњежана Кашиковић „Прилагођеност садржаја наставног предмета Природа и 
друштво за четврти разред основне школе, могућностима поимања дјеце тог 
узраста“; Ментор: др Ивана Зечевић; одбрањена: 25.12.2014., на Филозофском 
факултету у Бањалуци. 

Члан комисије за одбрану рада другог циклуса 
Члан 21. Тачка 14 ..........2 бода  
 

7. Сања Ђурђевић „Повезаност квалитета породичних односа са манифестацијама и 
учесталошћу насиља у школама“; Ментор: др Ивана Зечевић; одбрањена: 6.10.2015. 
на Филозофском факултету у Бањалуци. 

Члан комисије за одбрану рада другог циклуса 
Члан 21. Тачка 14 ..........2 бода  
 

8. Александра Мартиновић „Психолошке карактеристике пацијената обољелих од 
инфаркта миокарда“; Ментор: др Нада Васелић; одбрањена:  19.5.2016. на 
Филозофском факултету у Бањалуци. 

Члан комисије за одбрану рада другог циклуса 
Члан 21. Тачка 14 ..........2 бода  



21 
 

 
Менторски рад ...... 64 бода 
 
Квалитет педагошког рада на Универзитету, Члан 25. 
 
Кандидаткиња је, у периоду од 2011-2016 радила као доцент на Филозофском факултету у 
Бањој Луци, Универзитета у Бањој Луци, на Студијском програму психологије и на 
Студијском програму педагогије.  
У периоду од 2011 до 2014 била је ангажована и на Студијском програму разредне наставе и 
Студијском програму предшколског васпитања. Филозофски факултет је прослиједио 
следеће оцјене квалитета наставе:  

 
2011/12:  Теорије когнитивног развоја – 3.99  предавања и 4.04 вјежбе;  
                Одабрани делови из развојне психологије– 5.00 вјежбе;  
                Психологија дјетињства, младости и одраслих – 4.30; 
2012/13:  Психологија предшколског дјетета – 4.22; 
2013/14:  Социјално – емоционални  развој - 4.73;  
                Развојна психологија – 3.93; 
2014/15:  Теорије когнитивног развоја - 4.03; 
                Теорије развоја симболичких процеса (изборни предмет) - 4.12;  
               Психологија дјетињства, младости и одраслих – 4.11 
 
Достављене су оцене за 9 предмета. За 8 предмета додељено је 5 бодова „добро“, а за један 
10 бодова „изврсно“. 
 
Квалитет педагошког рада на Универзитету ............50 бодова 
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 135,25 бода 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Хаџић, А. (2003): Теорије које објашњавају малољетничко преступништво у Група аутора: 
Приручник за социо-едукативни-алтернативни програм са малољетним преступницима, 
Центар за социјални рад, Бања Лука.  
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22. Тачкa 22 
 
Доронтић, Н., Ћук, М., Хаџић, А. (2003): «Приручник за социо - едукативни - алтернативни 
програм са малољетним преступницима», Центар за социјални рад Бања Лука, Про фамилиа 
Бања Лука.  
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22. Тачкa 22 
 



22 
 

Cарадник на пројекту под називом „Правда за малољетнике“, Save the Children UK и Центар 
за социјални рад Бања Лука, у периоду од 1998. до 2004.  
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту  
Члан 22. Тачкa 12 
 
Стручни сарадник на пројекту под називом „Алтернатива судском поступку“, Центар за 
социјални рад Бања Лука, Про фамилиа, Омладински комуникативни центар, аутор батерије 
радионица, евалуатор пројекта, 2003.  
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту  
Члан 22. Тачкa 12 
 
Стручни сарадник, психотерапеут и водитељ групног рада са дјецом на пројекту „Љетње 
групе намјењене ресоцијализацији жена и дјеце ратом трауматизираних и социјално 
угрожених категорија“, Координација женских група Кућа „Сека“, Брач, Хрватска, од 2003. 
до 2006.   
Реализован међународни стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 
Члан 22. Тачкa 10 
 
Стручни сарадник и аутор истраживања „Анализа о утицају пројекта "Чука" на дјечаке у 
сукобу са законом, који су били корисници пројекта“, Save the Children UK., 2005. године. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22. Тачкa 22 
 
Стручни сарадник – методолог на пројекту „Промоција и развој алтернативних облика 
збрињавања дјеце без родитељског старања у БиХ“, Save the Children UK., 2005. године. 
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту  
Члан 22. Тачкa 12 
 
Стручни сарадник на пројекту „Ускраћена будућност? Право ромске дјеце у БиХ на 
образовање“, Save the Children UK., 2006. године.  
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту  
Члан 22. Тачкa 12 
 
Хаџић, А., Милићевић, Н., Маглајлић, Р.А., Бешић, С., Удружење Еуро Ром (2006). 
Ускраћена будућност? Право ромске дјеце у БиХ на образовање, Save the Children UK.  
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22. Тачкa 22 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
2010-2016.  Едукатор у Центру за живот и обитељ, Каритаса Бискупије Бања Лука, у оквиру 
програма Припреме за трудноћу и порођај; тема: „Психолошка припрема за трудноћу, 
порођај и рани  постпорођајни период“. У оквиру Центра за живот и обитељ, Каритаса Бања 
Лука,  и у истом временском периоду, реализовала више појединачних  једнодневних 
едукација на теме: „Развој емоција код дјеце предшколског узраста“, „Респонзивност 
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родитеља и досљедност у примјени награда и казни“, „Подстицање развоја у раном 
узрасту“. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22. Тачкa 22 ........ 2 бода 
 
2011: Хаџић Крнетић, А. (2011). „Психодрама у раду са малољетницима који су први пут 
починили кривично дјело“, У: Габриеле Муллер и Едита Остојић, „Вратити своју 
дјелотворност и самопоштовање, Терапија трауме методом психодраме“, Кућа СЕКА 
Горажде/Удружење жена СЕКА, Горажде. стр. 380-399.  
 
У раду се говори о значају психодраме као психотерапијске технике уопште, а затим 
представља примена психодраме у раду са малолетним делинквентима. Специфичност рада 
је пре свега у чињеници да је  програм намењен малолетницима/ама који/е се први пут 
појављују као прекршиоци закона и починили/е су лакша кривична дела. Резултати програма 
су апсолутно охрабрујући. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22. Тачкa 22 ........ 2 бода 
 
2011 – 2012:  Друштво психолога Републике Српске. Једнодневна едукација намијењена 
психолозима запосленим у образовним установама. 
Тематске цјелине: Разумијевање понашања дјеце у школи кроз њихове обрасце афективног 
везивања  и  Адолесцентна криза из угла афективног везивања. 
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту  
Члан 22. Тачкa 12......... 1 бода 
 
2012. Пројекта под називом ''Анализа наставног плана и програма за основне школе 
Републике Српске'', Министарство просвјете и културе у Влади Републике Српске, 
финансирао Save the Children. 
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту  
Члан 22. Тачкa 12......... 1 бода 
 
2013:  Пројекат: Мрежа за унапређење менталног здравља“; Рехабилитацијски центар за 
стрес и трауму (РЦТ) Загреб, Хрватска и НВО Здраво да сте из Бања Луке. Једнодневна 
едукација на тему: Комуникација са дјецом предшколске доби као фактор заштите или 
ризика за психолошко здравље. 
Реализован међународни стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 
Члан 22. Тачкa 10....... 3  бода 
 
2014: Пројекат: „Осигурање квалитета у провођењу предшколских програма усмјерених на 
повећање могућности дјеце у БиХ за рано учење“,  Тематска цјелина: Развој, учење и 
развојне карактеристике дјетета предшколске доби. Агенција за предшколско, основно и 
средње образовање БиХ, УНИЦЕФ БиХ. 
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту  
Члан 22.  Тачкa 12......... 1 бода 
 
2014: Хаџић Крнетић, А. (2014). Дјечија игра као простор за подстицање развоја кроз ко-
конструкцију и дјеловање у оквиру зоне наредног развоја. У: Х. Ћурак (Ур.) Подршка 
развоју квалитета у предшколском одгоју и образовању. Сарајево: Агенција за предшколско, 
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основно и средње образовање. стр. 78-88. ИСБН 978-9958-572-04-3; ЦОБИСС.БХ-ИД 
21627142. 
 
У раду се разматрају игровне активности деце као могућност и  простор за остваривање 
целовитијег  развој,  а кроз међусобну повезаност различитих аспеката – физичког, 
когнитивног, социјалног, емоционалног, говорног, као и развоја коуникације, стваралаштва 
и креативности. Полазну основу разматрања чине поставке социјалног културализма и идеја 
деловања кроз зону наредног развоја и ко-конструкцију којим се обезбеђује подстицај 
развоју, при чему се тежиште помера од регистровања онога што дете може самостално, ка 
простору дететових могућности остварених кроз изградњу значења у оквиру интеракције са 
другим, одраслом особом и/или компетентнијим вршњаком. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22. Тачкa 22 ........ 2 бода 
 
2014. Едукатор: Eдукација за стручне сараднике у предшколским васпитно-образовним 
установама РС, Тема: „Развој, учење и развојне карактеристике дјетета предшколске 
доби”, једнодневни семинар, РПЗ РС, Бања Лука. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22. Тачкa 22 ........ 2 бод 
 
2014. Едукатор и супервизор у пројекту: “Психосоцијална подршка дјеци и породици након 
природних катастрофа”. Тематска цјелина:  Психолошке интервенције у кризи и рад са 
дјецом након трауматског искуства. 
Друштво психолога Републике Српске, Републички педагошки завод Републике Српске, 
УНИЦЕФ БиХ. 
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту  
Члан 22. Тачкa 12......... 1 бода 
 
2015: Хаџић, А. (2015). Рад са дјецом након неочекиваних, стресних и трауматских 
искустава. У: С. Радетић Ловрић, Д. Ђурић (Ур). Психосоцијална подршка дјеци и породици 
након природних катастрофа, Друштво психолога Републике Српске, стр. 25-39. ИСБН 
978-99955-721-5-0; ЦОБИСС.РС-ИД 5095704. 

 
Кандидаткиња уочава и наводи разлоге због којих је бављење дечијом патњом комплексно и 
представља озбиљан изазов за помагаче. Свест да су деца и млади у већој мери зависни од 
сопственог окружења, посебно од  породичног круга и примарних фигура у односу на које се 
успоставља систем афективне везаности, као и да су њихови многи когнитивни и 
емоционални процеси још увек у развоју, ставља нпомагаче пред бројна питања процене 
деце којој је потребна додатна помоћ, те одабира и спровођења адекватног третмана. Са 
друге стране, уочава ауторка, дечија искуства и реакције на њих могу бити провокативна за 
“незавршене приче” и “сиве” непознате зоне самих помагча. Закључује да управо 
незавршеност развојног процеса, флексибилност и резилијентност деце и младих чине  да је 
многе недаће могуће превазићи и интегрисати у снаге за будућност. Тако се и рад са 
трауматизираном децом и младима, може посматрати као простор у ком и велики могу да 
уче од малих и откривају сопствене снаге и животност. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22. Тачкa 22 ........ 2 бода 



25 
 

2016. Едукатор:  Једнодневни семинар за васпитаче, „Примјена програма предшколског 
васпитања и образовања Републике Српске, (Су) стварање сопствених програма“, тема 
„Подршка развоју и учењу предшколске дјеце; Посматрање, уочавање и евидентирање 
развојних промијена дјеце у предшколској установи“. Предшколска установа, клуб за дјецу 
„Андреј“, уз подршку РПЗ РС, Бања Лука. Борја, Теслић. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22. Тачкa 22 ........ 2 бода 
 
Рецензије 
  
Кандидаткиња је у протеклом периоду урадила и десетак озбиљних научних рецензија: 
научних радова, научних публикација, програма и књига резимеа. Будући да се у постојећем 
правилнику ова важна и врло одговорна делатност не наводи, комисија је одлучила да 
представи рецензије у оквиру члана 22, тачка 22 (остале професионалне активности на 
Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању угледа Универзитета).   
 
2012. Извјештај о резултатима истраживања „Ставови јавности према лицима обољелим од 
менталних поремећаја“, аутори извјештаја за тим РС: Јелена Нишкановић, Татјана Поповић, 
Биљана Лакић, аутори извјештаја за тим ФБиХ: Искра Вучина, Сањин Муса, Аднана 
Диздаревић-Максумић. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22.  Тачкa 22 ........ 2 бода 
 
2012. “Attachment patterns from the perspective of early maladaptive schemas”, Љетопис 
Студијског центра социјаног рада, Загреб, Хрватска. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22.  Тачкa 22 ........ 2 бода 
 
2012. Рецензија апстраката и радова са научног скупа Бањалучки новембарски сусрети, 
Научни скуп републичког значаја, Друга категорија, „Психолошка истраживања учења и 
понашања“, Филозофски факултет, Бања Лука. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22.  Тачкa 22 ........ 2 бода  
 
2012. Публикација „Да ли мислимо љубав када кажемо љубав?“, аутор: Tатјана Стефановић 
– Станојевић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22.  Тачкa 22 ........ 2 бода  
 
2013. Зборник радова „Развој и ментално здравље“, Уредници: Снежана Видановић, 
Небојша Милићевић, Јелена Опсеница Костић, Филозофски факултет у Нишу. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22.  Тачкa 22 ........ 2 бода 
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2013. Зборник радова са Научног скупа „ Друштво знања и личност – Путеви и 
странпутице (де)хуманизације“,Бањалучки новембарски сусрети, Научни скуп републичког 
значаја, Друга категорија, Филозофски факултет Бања Лука.  
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22.  Тачкa 22 ........ 2 бода 
 
2014. „Повезаност васпитних стилова родитеља са обрасцима афективне везаности према 
Богу”, Годишњак за психологију, научни часопис, Главни и одговорни уредник: Весна 
Анђелковић, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу.  
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22.  Тачкa 22 ........ 2 бода 
 
2014. Рецензија апстраката и радова са научног скупа „Отворени дани психологије, Бања 
Лука“, Научни скуп републичког значаја, Трећа категорија, Филозофски факултет, Бања 
Лука. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22.  Тачкa 22 ........ 2 бода 
 
2015. „Обрасци афективне везаности и модалитети агресивности код делинквената“, 
Годишњак за психологију, научни часопис, Главни и одговорни уредник: Весна Анђелковић, 
Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22.  Тачкa 22 ........ 2 бода 
  
2016. Рецензија програма „Дете са траумом од препознавања до помоћи“, аутори: Татјана 
Стефановић-Станојевић, Виолета Благојевић, акредитовани програм Републички завод за 
социјалну заштиту, Београд. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22.  Тачкa 22 ........ 2 бода 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 39 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: (Научна/умјетничка дјелатност кандидата, Образовна 
дјелатност кандидата и Стручна дјелатност кандидата): 252 

 
 
 
 
 
 

Други кандидат 
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а) Основни биографски подаци : 
 
Име (име оба родитеља) и презиме: Љиљана (Мартин) Крнета 
Датум и место рођења: 11.08.1954. године, Бугојно 
Установе у којима је био запослен: 1. Основна школа ''16.мај'', Приједор, 

2. Основна школа ''Ранко Шипка'', Бања 
Лука; 
3. Основна школа ''Јован Цвијић'', Бања 
Лука; 
4. Центар за предшколско васпитање  и 
образовање, Бања Лука; 
5. Савјетовалиште за младе, Поликлиника, 
Бања Лука; 
6. Учитељски факултет у Београду; 
7. Независни универзитет Бања Лука; 
8. Факултет Политичких наука, 
Универзитет у Бањој Луци; 
9. Академија умјетности, Универзитет у 
Бањој Луци 

Радна места: педагог-психолог, психолог, виши 
асистент, доцент 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Удружење „Заједно у Европу“ 

 
б) Дипломе и звања: 

 
 

Основне студије 
Назив институције: Филозофски факултет Сарајево 
Звање: дипломирани педагог-психолог 
Мјесто и година завршетка: Сарајево, 1977. година 
Просјечна оцјена из цијелог студија: Нису достављени подаци 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет  Источно Сарајево, 

Филозофски факултет, Пале 
Звање: Магистар психолошких наука 
Место и година завршетка: Пале, 1999. година 
Наслов завршног рада: ''Психо-социјални фактори као 

детерминанте успјеха ученика у школи'' 
Научна/уметничка област (подаци из 
дипломе): 

Психологија 

Просечна оцјена: Нису доставњени подаци 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Филозофски факултет Пале,  Универзитет  

Источно Сарајево, 
Место и година одбране докторске 
дисертација: 

 Пале, 26.01.2010. 

Назив докторске дисертације: ''Особине ученика као фактор перцепције 
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радне ефикасности наставника'' 
Научна/уметничка област (подаци из 
дипломе): 

Психологија 

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

1. Учитељски факултет у Београду, виши 
асистент, 2000 (нису достављени подаци о 
избору) 
2. Независни универзитет Бања Лука, 
доцент, 01.12.2010. године (ужа научна 
област Општа психологија) 

 
 

в) Научна/уметничка делатност кандидата 
 

Радови пре последњег избора/реизбора 

 
Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом), члан 22, став 4 
 
1. Крнета, Љ, Ајдер, Н. (1988.). Функција играчака у развијању хуманих односа међу 
дјецом предшколског узраста. Настава – научни, стручни и информативни часопис. 
Педагошки завод. Бањалука 
 
Научна књига националног значаја, члан 19, став 6 
 
2. Крнета, Љ. (2000). Фактори школског успјеха. Бањалука компани. Бањалука.   
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини, члан 19, 
став 17 
 
3. Крнета, Д. Крнета, Љ. (2005). Даровити у очима других. У Зборнику 11: Даровити и 
одрасли, (133-147), Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача 
''Михаило Павлов''. 
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини, члан 19, 
став 17  
 
4. Крнета, Љ. (2006). Улога пола у испољавању агресивности. У Зборнику: Емпиријска 
истраживања у психологији, (173-180), Београд: Филозофски факултет  
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини, члан 19, 
став 15  
 
5. Крнета, Љ. (2008). Non violent communication as incitement of giftedness. У Зборнику: 
Holistički pogled na nadarjenost, (104-110) 
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова, члан 
19, став 18 
 
6. Крнета, Љ. (2008). Комуникација у породици – подстицај даровитој дјеци, 14. округли 
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сто  Породица као фактор подстицања даровитости, Вршац: Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача ''Михаило Павлов''. 
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова, члан 
19, став 18 
 
7. Крнета, Љ. (2009). Ненасилна комуникација у функцији моделирања одгојно-
образовног рада у школи, Књига сажетака 17. годишње конференције хрватских 
психолога Одговорност: особна, професионална, друштвена, Сплит 
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова, члан 
19, став 18  
 
8. Крнета, Д. Крнета, Љ. (2009). Даровити у огледалу других, Емпиријска истраживања у 
психологији, Београд: Филозофски факултет 
 
Према мишљењу чланова Комисије, у садржају предметног рада постоје значајни 
елементи аутоплагијата, и то рада Крнета, Д. Крнета, Љ. (2005). ''Даровити у очима 
других''. У Зборнику 11: Даровити и одрасли, (133-147), Вршац: Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача ''Михаило Павлов''. 

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

 
 

1. Крнета, Љ. (2010). Глобализација, квалитетна школа и перцепција радне ефиканости 
наставника. Povzetki prispevkov – VI Kongers psihologov Slovenije z mednarodno udelezbo, 
Psihologija in izzivi sodobne družbe, Рогашка Слатина 
 
У апстракту се наводи улога образовања и промена у образовању у процесу 
глобализације, а ауторка се позива на резултате приказане у монографији Личност 
ученика и перцепција радне ефикасности наставника, која је уједно и докторска 
дисертација кандидаткиње.  
 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова, члан 
19, став 16 (3 бода)  
 
2. Крнета, Љ. (2010). Психолошко-педагошке претпоставке васпитно-образовног рада 
дјеце са посебним потребама. У Зборнику III mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v 
vrtcih, (17-29). Љубљана: MiB d.o.o. 
 
Рад представља теоријски приказ психолошко-педагошких претпоставки васпитно-
образовног рада са децом која имају посебне потребе. Поред дефинисања термина посебне 
потребе, наглашава се важност  улоге одраслих (родитеља, васпитача и ученика) и 
вршњака у успостављању међусобне комуникације и комуникације са другима. 
Континуирана едукација одраслих, њихови позитивни ставови, тачна и објективна 
перцепцција, те професионална осетљивост, фактори су од велике важности у раду са 
децом са посебним потребама. 
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Научни рад на скупу међународног значаја штампан у целини, члан 19, став 15 (5 
бодова) 
 
3. Крнета, Љ. (2010). Емоционална интелигенција и перцепција радне ефикасности 
наставника. У књизи сажетака Кроскултурална психологија. Опатија 
 
       Апстракт говори о  порасту истраживања у кроскултуралној психологији,  нарочито у 
подручју западних култура. Ауторица се позива на резултате истраживања приказане у 
монографији Личност ученика и перцепција радне ефикасности наставника, који се 
односе на перцепцију радних особина ефикасног наставника од стране ученика и њихову 
повезаност са емоционалном интелигенцијом ученика. 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова, члан 
19, став 18 (1 бод) 
 
4. Крнета, Љ. (2010). Paradigm of contemporary concepts of giftedness-social-emotional 
development of the gifted. У Зборнику II International scientific conference, Social and 
Emotional Needs of Gifted and Talented, (117-124). Bled: MiB d.o.o. 
 
Рад говори о карактеристикама личности даровитих, те се ослања на резултате 
истраживања, приказане у монографији Личност ученика и перцепција радне 
ефикасности наставника, који се односе на перцепцију радних особина ефикасног 
наставника од стране ученика и њихову повезаност са емоционалном интелигенцијом 
ученика.   
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини, члан 19, 
став 15 (5 бодова) 
 
5. Крнета, Љ. (2011). Релације између опште самоефикасности ученика и перцепције 
радне ефикасности наставника. 19. годишња конференција хрватских психолога: Вријеме 
сличности и разлика – изазов психологији и психолозима  
 
Рад се бави анализом релација између мотива постигнућа ученика и перцепције радне 
ефикасности наставника. Ауторица се позива на резултате истраживања приказане у 
монографији Личност ученика и перцепција радне ефикасности наставника, који се 
односе на перцепцију радних особина ефикасног наставника од стране ученика. 
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова, члан 
19, став 18 (1 бод) 
 
6. Крнета, Љ. (2011). Даровити и перцепција радне ефикасности наставника. У Зборнику 
16: Даровити у процесу глобализације, (384-394). Вршац: Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача ''Михаило Павлов''. 
 
Ово је заправо скраћена верзија монографије кандидаткиње. У раду  је на 9 страница осим 
дефиниције даровитости и истицања важности холистичког приступа, флексибилног 
дискурса, сталног преиспитивања друштва и системске бриге о даровитима, дат приказ 
резултата који се односе на релације између особина личности ученика (EQ, IQ, мотив 
постигнућа и општа самоефикасност)  и њихове перцепције радне ефикасности 
наставника. У раду је идентификовано 258  даровитих ученика, од 1150 ученика узраста 
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14 до 19 година. Међутим, у резултатима се не помињу даровити ученици, нити се њихова 
перцепција на било који начин пореди са перцепцијом радне ефикасности наставника. 
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у целини, члан 19, став 
17 (2 бода) 
 
7. Крнета, Љ. (2011). Модалитети васпитног рада у комуникацији са даровитим 
ученицима. 17. округли сто: Даровитост и моралност. Вршац: Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача ''Михаило Павлов''. 
 
Ово је рад који говори о програму ненасилне комуникације који је извођен у четири 
бањалучке средње школе, једну школску годину, кроз часове редовне наставе и у току 
ваннаставних активности. Из апстракта није јасно како је изведена евалуација програма, 
нити какви су резултати, осим што је ауторка напоменула да су позитивни. 
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова, члан 
19, став 18 (1 бод) 
 
8. Крнета, Љ., Симунић, Е. (2012). Емоционална компетентност ученика-парадигма 
савременог приступа одгојно-образовном раду. У књизи сажетака Психолошки аспекти 
сувремене обитељи, брака и партнерства. Дубровник: Хрватско психолошко друштво. 
 
Апстракт говори о парадигми савремених истраживачких приступа који се односе на 
развој и подстицање социо-емоционалног аспекта личности ученика. Резултати 
истраживања указују да су добро прихваћени различити модели комуникације (цртеж, 
покрет, музика) у непосредном васпитно-образовном раду и ваннаставним активностима, 
те да постоји извесна разлика у броју тачних препознавања емоција с обзиром на пол. 
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова, члан 
19, став 18 (1 бод) 
 
9. Крнета, Љ. (2012). Релације између мотива за постигнућем и перцепције радне 
ефикасности наставника. У књизи резимеа Емпиријска истраживања у психологији. 
Београд: Филозофски факултет. 
 
Апстракт говори о релацијама мотива постигнућа ученика и перцепције радне 
ефикасности наставника и полази од претпоставке да је мотив постигнућа извор разлика у 
перцепцији. Ауторица се и даље позива на резултате истраживања приказане у 
монографији Личност ученика и перцепција радне ефикасности наставника, који се 
односе на перцепцију радних особина ефикасног наставника од стране ученика. 
 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова, члан 
19, став  16 (3 бода)  
 
10. Крнета, Љ. (2013). Људски капитал, стратегија кросвергенције и социо-економско 
окружење. У Зборнику Izаzоvi globalizacije in druzbeno-ekonomsko okolje, (171-174). Novo 
Мesto: Fakulteta za poslovne in upravne vede. 
 
Рад садржи 4 странице, и даје теоријска разматрања људског капитала као чиниоца 
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квалитативних промена образовног система, процеса глобализације, те модела 
кросвергенције.  
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини, члан 19, 
став 15  
Наведени рад не припада области Развојне психологије. 
 
 
11. Крнета, Љ. (2013). Људски капитал парадигма изазовима глобализације. У Зборнику 
Izаzоvi globalizacije in druzbeno-ekonomsko okolje. Novo Мesto: Fakulteta za poslovne in 
upravne vede. 
 
У раду се теоријски разматрају изазови глобализације, те опажање људског капитала као 
парадигме изазпвима социо-економског система ЕУ. 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова, члан 
19, став 16  
Наведени рад не припада области Развојне психологије. 
 
 
12. Крнета, Љ. (2013). Work efficiency of school teachers the paradigm of contemporary 
research in psychology. 21. конференција хрватских психолога: Сувремени изазови 
психологије рада и организацијске психологије, Загреб 
 
Ово је рад који је скраћена верзија монографије кандидаткиње, у којем се и даље говори о 
вези између опажања ефикасности наставника и црта личности ученика.  
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова, члан 
19, став 18 (1 бод) 
 
 
13. Крнета, Љ., Симунић, Е. (2013). Подстицање емоционалне компетентности даровитих 
ученика у школи. У Зборнику Методолошки проблеми истраживања даровитости, (200-
215). Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило 
Павлов“. 
 
На 14 страница овог рада изнесена су теоријска разматрања појма даровитости као и 
методолошки приступи истраживања конструкта. Како је истраживање социо-
емоционалног развоја даровитих појединаца у фокусу рада, разматрају се теоријски 
модели концепта емоционалне интелигенције те неке карактеристике социјалног развоја, 
који је повезан са емоционалним развојем. У делу који се односи на поступак наводе се 
коришћени инструменти  и поступци. Резултати указују да даровити ученици дају 
примереније описе фацијалних експресија. Резултати су анализирани и кроз квалитативну 
анализу одговора где су само у уопштеном виду анализирани неки одоговори без 
конкретног приказа. Такође је дат кратак приказ анализе групних цртежа кроз радионице. 
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у целини, члан 19, став 
17 (2 бода) 
 
14. Крнета, Д, Крнета Љ (2013). Слобода говора и демократизација друштва. Зборника 
резимеа са научног скупа: Наука и идентитет, Пале, Филозофски факултет. 
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Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова, члан 
19, став 18  
Апстракт није достављен. Наведени рад не припада области Развојне психологије. 
 
15. Крнета, Љ. (2014). Подстицање креативности ученика у школи моделом ненасилне 
комуникације. 20. округли сто: Даровитост и креативност. Вршац: Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача „Михаило Павлов“. 
 
У овом апстракту ауторка наговештава почетак истраживања на даровитим појединцима у 
основним школама Бањалуке и Тузле. Она указује на мноштво теоријских приступа 
којима се разматра појам даровитости, те како је посебно значајан утицај културе на 
развој личности даровитих појединаца.  
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова, члан 
19, став 18 (1 бод) 
 
16. Крнета, Љ. (2014). Perception in the Present and the Future Vision of Gifted and Other 
Students. 14. међународна конференција: Re: Thinking Giftedness: Giftedness in the Digital 
Age. Љубљана 
 
Ауторка у истраживању пореди перцепцију прошлости, садашњости и будућности код 
даровитих ученика и оних који то нису. Истраживање је рађено на узорку од 688 ученика 
средњих школа (узраст 16-18 година), од којих је њих 216 регистровано као даровити. 
Резултати указују на разлику међу ученицима у погледу перцепције садашњости,  где 
даровити имају песимистичнију слику садашњости него ученици који нису интелектуално 
даровити. Разлика међу ученицима није се јавила када је реч о перцепцији прошлости и 
будућности.  
 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова, члан 
19, став 16 (3 бода) 
 
17. Крнета, Љ (2014). Relations between student achievement motive and perception of work 
efficiency of teachers. Research in Pedagogy. 4(1), 50-57 
 
У овом раду ауторкa на 8 страница говори о вези између мотива постогнућа код ученика и 
њихове перцепције ефикасности наставника. И ово је један у бројном низу радова  чији су 
резултати екстраховани из исте монографије Личност ученика и перцепција радне 
ефикасности наставника. 
 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја, члан 19, став 9 (6 
бодова) 
 
18. Крнета, Љ (2014). Глобализација и перцепција квалитетног образовања. Глобализација 
и савременост, Бањалука  
 
Ово је теоријски рад који разматра процес глобализације и доводи га у везу са кључним 
компетенцијама у савременом друштву. Ауторка у овом раду указује на неопходност 
промјена у образовном систему БиХ, те на усклађивање образовних система у нашој 
држави са савременим теоријама учења.  
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Прегледни рад, члан 19, став 29   
Не припада области Развојне психологије 
 
19. Крнета, Љ. (2014). Нова знања о мотивацији људског капитала и модалитети промјена 
у глобалном друштву у ЕУ. Zbornik poveztkov Mednarodne znanstvene konference Izzivi 
globalizacije in druzbeno – ekonomsko okolje EU. Ново Место 
 
Апстракт није достављен. Наведени рад не припада области Развојне психологије. 
Прегледни рад, члан 19, став 29   
 
20. Крнета, Љ. (2015). Креативност – трошак или инвестиција модерне ЕУ. Zbornik 
poveztkov Mednarodne znanstvene konference Izzivi globalizacije in druzbeno – ekonomsko 
okolje EU. Ново Место 
 
Ауторка у апстракту креативност посматра у контексту савременог друштва, гдје знање, 
као интелектуални капитал, мотивација, емоционална интелигација и самоефикасност 
постају важни ресурси. 
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова, члан 
19, став 18 (1 бод) 
 
21. Крнета, Љ. (2015). Креативност – перцепција психолошке природе даровитих у 
модерном друштву. 21. округли сто: Даровити и дидактичка култура, Вршац: Висока 
школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Павлов“. 
 
Ауторка теoријски разматра појам креативности и истиче да данас посебну пажњу треба 
усмерити на мотивацију постигнућа, емоционалну интелигенцију, самоефикасност, 
интуицију и толеранцију, како би се личност одупрла конформизму и спољашњим 
притисцима.  
 
Уводно предавање по позиву на научном скупу међународног значаја штампано у 
целини, члан 19, став 13 (8 bodova)  
 
22. Крнета, Љ (2016). Европска унија данас и у будућности – простор стереотипа и 
социјалне перцепције. Zbornik poveztkov Mednarodne znanstvene konference Izzivi 
globalizacije in druzbeno – ekonomsko okolje EU. Ново Место 
 
Ауторка промишља о перцепцији Европске Уније, али нодевољно је из апстракта јасно о 
чијој перцепцији је реч. 
Апстракт није из области Развојне психологије. 
Нема доказа о томе да је реч о уводном предавању. 
 
23. Крнета, Љ. (2016). Нове парадигме – холистички приступ креативности дјеце 
предшколског узраста. У Зборнику: Nadarjeni in talentovani predškolski otrok. (18-27), 
Љубљана.  
 
Ово је теоријски рад на 10 страница у оквиру којег ауторка говори о креативности дјеце 
предшколског узраста, те о значају одраслих и стимулативне социјалне средине на 
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подстицање креативности у том узрасту. Ауторка у раду пореди савремене теорије 
креативности, са неким ранијим теоријама. 
Нема доказа о томе да је реч о уводном предавању. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини, члан 19, 
став 15 (5 бодова) 
 
24. Крнета, Љ. (2016). Креативност у школи – продукт савременог и (или) традиционалног 
образовања. У Зборнику: Praktične strategije v OPB, (25-34) Љубљана 
 
Ауторка у раду наглашава значај квалитетног образовања, којим би се подстицала 
креативност код дјеце, као и други аспекти личности. Она у њему указује на резлутате 
свих својих истраживања у области креативности, проведених у посљедњих 16 година.  
Нема доказа о томе да је реч о уводном предавању. 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини, члан 19, 
став 15 (5 бодова) 
 
25. Крнета, Љ. (2013). Личност ученика и перцепција радне ефикасности наставника. 
Графид доо. Бањалука 
 
Монографија је објављена на 233 странице и представља објављен докторат ауторке. У 
теоријском делу ауторка говори о критеријима ефикасности наставника, као и 
психолошким факторима који утичу на ученикову перцепцију радне ефикасности 
наставника (интелектуалне способности, емоционална интелигенција, мотив постигнућа, 
самоефикасност). Методолошки део садржи циљ, задатке и хипотезе, преглед коришћених 
мерних инструмената у истраживању као и њихове метријске карактеристике, те приказ 
узорка и поступака. Поглавље са приказаним добијеним резултатима  садржи анализу 
релација између особина личности ученика, њихових социјално-искуствених 
карктеристика с једне стране и њихове перцепције радних активности карактеристичних 
за ефикасност наставника са друге стране. Добијени резултати указују да ученици као 
најважније особине оцењују оне радне карактеристике наставника које су важне за 
организацију и извођење наставе, а као најважнија карактеристика се оцењује 
инструктивна компетентност наставника. Такође, резултати указују да су психолошке 
особине ученика и њихове социјално-искуствене карактеристике значајни извори разлика 
у перцепцији радне ефикасности наставника какав он „јесте“ и какав „треба“ да буде.  
 
Научна монографија националног значаја, члан 19, став 3 (10 бодова) 
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 60 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.) 
 
Нема података 
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Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
 
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса, члан 21, став 14 (2 бода) 
 
1. ''Медијација у функцији спречавања брачних конфликата условљеним позицијама моћи 
супружника'', кандидаткиња Јелена Колоња 
 
 Члан комисије за одбрану рада другог циклуса, члан 21, став 14 (2 бода) 
 
2. ''Невербална комуникација представника политичких странака у Републици Српској'', 
кандидат Зоран Пајчин 
 
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса, члан 21, став 14 (2 бода) 
 
3. ''Улога социјалног рада у превенцији трауматизације као фактора малољетничке 
делинквенције'', кандидаткиње Ање Рауш 
 
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса, члан 21, став 14 (2 бода) 
 
4. ''Медијација социјалног радника у породичној медицини'', кандидаткиње Самре 
Ајдановић 
 
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса, члан 21, став 14 (2 бода) 
 
5. ''Искуства вршњачког насиља и медијације код средњошколаца у Републици Српској'', 
кандидаткиње Маје Кременовић 
 
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса, члан 21, став 14 (2 бода) 
 
6. ''Мотивација и школско учење'', кандидаткиње Вјере Лекић 
 
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса, члан 21, став 14 (2 бода) 
 
7. ''Мотивација и интелектуалне способности ученика као индикатори квалитета читања'', 
кандидаткиње Оливере Калајџић 
 
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса, члан 21, став 14 (2 бода) 
  
8. ''Социјално психолошке карактеристике ученика као одреднице склоности ка 
вршњачком насиљу'', кандидаткиње Драгице Тврдишић 
 
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса, члан 21, став 12 14(2 бода) 
  
9. ''Особине личности и визије будућности адолесцената'', кандидаткиње Оливере 
Калајџић 



37 
 

 
Наставни рад (5 бодова) 
 
Кандидаткиња је, у периоду од 2012-2016 радила као доцент да Факултету политичких 
наука, Универзитета у Бањалуци, као наставник на предмету Основи психологије, те на 
Академији уметности, као наставник на предметима Психологија и Психологија 
стваралаштва. Кандидаткиња је доставила оцене студената (није познату за коју школску 
годину) Факултета политичких наука, за предмет Основи психологије, која износи 3,53. 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 23 бода 

 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 

На конкурс објављен одлуком Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.1589-122/16 
у дневном листу Глас Српске, 29.06.2016. године, и на интернет страници Универзитета у 
Бањој Луци, пријавила су се два кандидата (редосљед је у складу са редосљедом 
пријављивања): 
 

1. др Aлександра Хаџић 
2. др Љиљана Крнета 

 
Комисија је детаљно размотрила обе пријаве (научне и стручне референце, као и стручно 
образовне активности пре и после докторирања), те је у складу са Правилником о поступку и 
условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањалуци, сваку библиографску 
јединицу као и сваку активност кандидата оценила.  
 
На основу укупног броја бодова, остварених како за научни, тако и за стручни и образовни 
сегмент рада, редослед кандидата је следећи: 
 
 

1. др Александра Хаџић (252 бода) 
2. др Љиљана Крнета (83 бода) 

 
Kандидаткиња  др Александра Хаџић има велики број значајних научних публикација и 
саопштења, али и импресивну образовно стручну делатност, што потврђује број бодова 
освојенх на објављеном конкурсу (252).  
Прецизније,  др Александра Хаџић има више научних радова од значаја за развој науке у 
ужој научној области објављених у међународним (6) и водећим домаћим научним 
часописима са рецензијама (5), као и монографију у области за коју се бира. У оквиру 
образовне делатности значајно је скренути пажњу на низ гостујућих предавања (5), као и 
даља усавршавања у области којом се бави код водећих светских експерата.  О смислу 
кандидаткиње за педагошки рад говоре бодови (50 бодова), али и менторства (12) и учешћа у 
комисијама за израду мастер рада (8). На крају, др Александра Хаџић ангажована је у 
стручном раду, почев од пројеката, преко едукација и анализа наставних планова и програма 
до рецензирања научних радова.    
Према достављеној документацији видљиво је да је кандидаткиња  др Александра Хаџић, 
изузетно посвећена научном раду и  јасно профилисаних квалификација управо у области 



38 
 

Развојне психологије.  Кандидаткиња 16 година ради на факултету и прошла је звања од 
асистента до актуелног избора у звање ванредног професора. Активно је учествовала у 
изградњи катедре, као и у реструктурацији и преласку на Болоњски процес. Магистрирала је 
и докторирала у области развојне психологије, о чему поред теме говоре и састави комисија.  
 
Кандидаткиња др Љиљана Крнета, према достављеној документацији, има значајно радно 
искуство на високошколској институцији, тј. на Универзитету у Бањој Луци. Разматрајући 
њен научни допринос, Комисија констатује да кандидаткиња има велики број научних 
апстраката (11), 5 радова у међународним часописима и 3 рада у часописима националног 
значаја.  Проблем у процењивању кандидаткињиног постигнућа представљао је и низ радова 
који не спадају у област развојне психологије, а више њих ни у област психологије уопште 
(5). Такође, за известан број радова кандидаткиња наводи да су предавања по позиву, али не 
доставља документацију, баш као ни податак о просечној оцени на постдипломским 
студијама. Све ово су крупни пропусти у сагледавању озбиљности и мотивисаности 
кандидата који се јавља на објављени конкурс за област развојне психологије. О образовном 
раду кандидаткиње говоре само учешћа у комисијама за радова другог циклуса (девет радова 
од којих један није из области психологије, а два нису из области развојне психологије), док 
података о менторском раду нема. Такође, кандидаткиња је поводом оцене педагошког рада, 
за читав период доставила само једну оцену (3.53, нема податка на коју се годину односи). 
Других података о стручном раду кандидаткиње – нема.  Комисија такође сматра да  се 
кандидаткиња у свом научном раду доминантно бави креативним и даровитим појединцима, 
те перцепцијом радне ефикасности наставника. Треба рећи да је кандидаткиња у претходном 
периоду имала изобор на општој, а не развојној психологији, као и да се достављена оцена за 
квалитет педагошког рада односи на наставу из основа психологије.  Чак четири рада и пет 
саопштења су радови који су преузети из доктората, односно монографије под називом 
''Личност ученика и перцепција радне ефикасности наставника'', те се у њима константно 
користе исте варијабле, исти подаци и третира се идентично проблемско питање, што 
упућује на потенцијални проблем (ауто)плагијаторства. Гледано из угла развојне 
психологије, домен научног рада кандидаткиње ближи је другим областима психологије 
(педагошкој, општој, евентуално социјалној психологији)  
У сваком случају, кандидаткиња др Љиљана Крнета остварила је 83 бода. Имајући у виду 
недовољно јасне формулације у Правилнику и могућност  да се тиме оштети кандидат, 
Комисија је одлучила да кандидаткињи додели максималан број бодова.  
 
 
На основу изложеног, Комисија предлаже Наставно-научном вијећу Филозофског 
факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци да се доц. др Александра Хаџић 
изабере у звање ванредног професора за ужу научно област Развојна психологија. 
 
 
 
Уколико се на Конкурс пријавило више кандидата у Закључном мишљењу обавезно је 
навести ранг листу свих кандидата са назнаком броја освојених бодова, на основу које ће 
бити формулисан приједлог за избор 
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У Бањој Луци, 03.11.2016. године 

 
 
 
 
Потпис чланова комисије 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 
  
 
 
У Бањој Луци, дд.мм.20гг.године 

 
 

Потпис чланова  комисије са издвојеним 
закључним мишљењем  

1.  
2.  
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