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Образац - 1

 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: ФИЛОЗОФСКИ 
  

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

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 23.06.2016 
Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04‐3.1589‐122/16  
Одлуком Сената Универзитета у Бањој Луци број 02/04-3.3829-39/16 од 22.12.2016., 
достављене Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци, протокол број 07/2789-
3, од 30.12.2016., претходни Извјештај комисије је враћен како би се кориговао у смислу 
категоризације научних радова, те да се уз потписе чланова Комисије наведу имена и 
академске титуле истих, а у складу са Правилником о поступку и условима избора 
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци.  
У складу са захтјевима Сената, Комисија је тражила потврде Уредника и Предсједника 
Програмских одбора о категорији научних радова и категорији скупова.Објављени радови 
и саопштења, без наведених потврда нису бодовани. У нови извјештај укључени су сви 
радови, а бодовани су радови након последњег избора за оба кандидата (Члан 7. 
Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у 
Бањој Луци). Сви материјали достављени након враћања претходног извјештаја укључени 
су у нови. Кандидатима је остављено два мјесеца да доставе тражене потврде. 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Развојна психологија 
 
Назив факултета: 
Филозофски факултет, Одсек за психологију 
 
Број кандидата који се бирају 
1 
 
Број пријављених кандидата 
2 
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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 

 
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 Психологија 
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дипломе): 
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);  
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. став 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. став 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. став 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. став 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 
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Филозофског факултета, Бања Лука. стр. 1001-1031.  
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини. 
Члан 19. став 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. став 15 
 
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. став 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. став 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. став 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. став 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. став 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. став 18 
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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. став 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 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. став 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. став 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. став 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. став 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. став 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 
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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. 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.  
 
Достављен оригинални штампани Зборник радова. Достављена потврда Уредника Зборника 
радова, са одређењем категорије радова - оригинални научни рад који је прошао двије независне 
рецензије, и са категоријом скупа - научно-стручни скуп са међународним учешћем. (Прилог 
Документ 1) 
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини 
Члан 19. став 15........2 бода  
 

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.  

Достављен оригинални штампани Зборник радова. Достављен линк  на ком је Зборник објављен у 
електронској форми: https://www.ni.ac.rs/images/unidocs/adolescenti2012web.pdf   Достављена 
потврда Уредника Зборника радова, са одређењем категорије радова - оригинални научни рад који 
је прошао две независне рецензије, и са категоријом скупа - научни скуп међународног значаја. 
(Прилог Документ 2) 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини 
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Члан 19. став 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, Тематски 
зборник радова са научног симпозијума међународног значаја Дани примењене 
психологије. 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 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. 

Достављен оригинални штампани Зборник радова.  Достављена потврда Уредника 
Тематског  зборника радова, са одређењем категорије радова - оригинални научни рад који је 
прошао двије независне рецензије, и са категоријом скупа - Научни симпозијум међународног 

значаја. (Прилог Документ 3) 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини 

Члан 19. став 15........5 бодова 
 

4. Мировић, Т., Хаџић Крнетић, А. (2013). Релације афективне везаности, породичног 
контекста и раних маладаптивних шема код младих одраслих. Књига резимеа са научног 
скупа са међународним учешћем 19. Емпиријска истраживања у психологији, одржаног 22-
24.марта 2013. на Филозофском факултету, Универзитета у Београду. стр. 177-178. 
Објављена у електронској верзији на: http://empirijskaistrazivanja.org/wp-
content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP-2013.pdf  

 
Рад се бави релацијама породичног контекста, когнитивних стилова и афективне везаности код одраслих 
особа у развојној фази коју карактерише транзиција од породице порекла ка сопственој породици. Циљ овог 
истраживања је био да се на узорку младих одраслих (N=225), који имају 25-35 година испита међусобна 
повезаност између породичног контекста, раних маладаптивних шема и афективне везаности. Породични 
контекст је операционализован применом ФАЦЕС ИВ упитника за процену породице. Ране маладаптивне 
шеме (РМШ) мерене су краћом формом Јанговог упитника SQ-SF за процену 15 схема. Афективна везаност 
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мерена је применом ревидиране верзије упитника ECRR, која мери две димензије - избегавање блиских 
односа (операционализује унутрашњи радни модел -УРМ других) и анксиозност око губитка блискости 
(операционализује УРМ себе). Резултати регресионе анализе показују да су варијабле породичног контекста 
значајни предиктори димензије анксиозности око губитка блискости (R²=0,110; F(8)=3,345; p<0,01) 
објашњавајући 11% њене варијансе, док се као појединачно значајни управно сразмерни предиктори 
појављују Кохезивност (β=0,313; p<0,01) и Разједињеност (β=0,256; p<0,01). Варијабле породичног 
контекста представљају и значајне предикторе димензије избегавања блискости (R²=0,119; F(8)=3,640; 
p<0,01) објашњавајући 12% њене варијансе, док се као појединачно значајни управно сразмерни предиктор 
појављује Умреженост (β=0,257; p<0,01). Израженост 15 РМШ представља значајне предикторе за димензију 
анксиозности око губитка блискости (R²=0,318; F(15)=6,482; p<0,01) објашњавајући 32% њене варијансе, 
док се као појединачно значајни управо сразмерни предиктори појављују Напуштање (β=0,214; p<0,01), 
Вулнерабилност (β=0,267; p<0,01), док Неуспех представља обрнуто сразмеран предиктор (β=-0,220; 
p<0,01). Израженост 15 РМШ представља значајне предикторе за димензију избегавања блискости, 
(R²=0,341; F(15)=7,207; p<0,01), објашњавајући 34% њене варијансе. Као појединачно значајни управо 
сразмерни предиктори појављују се Дефектност (β=0,317; p<0,01), Емоционална инхибираност (β=0,508; 
p<0,01), Недовољна самоконтрола (β=0,164; p<0,05), а Подређивање представља обрнуто сразмерни 
предиктор (β= - 0,392; p<0,01). Закључујемо да варијабле породичног контекста и РМШ представљају 
значајне предикторе за обе димензије афективне везаности. 
Кључне речи: породични контекст, ране маладаптивне шеме, афективна везаност, млади одрасли
 
Достављенa Књига резимеа oбјављена у електронској верзији на: 
http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP-2013.pdf    
Достављена потврда Председника Програмског одбора, са одређењем категорије радова - 
оригинални научни рад који је прошао двије независне рецензије, и са категоријом скупа - Научни 
скуп са међународним учешћем. (Прилог Документ 4) 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. став 15........3 бода 
 

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 (N=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. 

 
Достављен Зборник радова EIP 2013. oбјављена у електронској верзији на: 
http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Zbornik_radova_EIP_2013.pdf.    
Достављена потврда Председника Програмског одбора, са одређењем категорије радова - 
оригинални научни рад који је прошао двије независне рецензије, и са категоријом скупа - Научни 
скуп са међународним учешћем. (Прилог Документ 4) 



9 
 

 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини 
Члан 19. став 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. 
 
Достављен оригинални штампани примјерак часописа. У десном заглављу на првој страници 
стоји категорија рада – оригинални научни рад. УДК 378.6:172(497) DOI:10.7251/RAD1302075М  
 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 
Члан 19. став 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), Final 
program, pp.35. 
http://www-5.unipv.it/users/aip2014/images/ConferenceProgramme.pdf 
http://iac2013.unipv.it/  

 
Према теорији афективног везивања, љубав однос се састоји од три система: афективне везаности, 
брижности и секса. Теоретичари (Shaver & Hazan 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: 
ECR-R (Искуства у блиским односима, Brennan, Clark, Shaver, 1998), IRI (индекс међуљудске реактивности, 
Davis, 1983), EXIS (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 
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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 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. 

Достављен линк на ком се налази Књига резимеа у електронској форми. Потврда предсједника 
Програмског одбора није достављена. 

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

Члан 19. став 16. ….......3 бода, 4 аутора – 75% - 2,25 бодова; без потврде – 0 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.  
 
Достављенa Књига сажетака oбјављена у електронској верзији на: 
http://psihologija.ff.uns.ac.rs/repository/puni.php?sifra=stup2013  Достављена потврда Председника 
Програмског одбора, са одређењем категорије радова – оригинални научни рад (M64 – саопштење 
са скупа националног значаја штампано у изводу) који је прошао двије независне рецензије, и са 
категоријом скупа – Научни скуп националног значаја. (Прилог Документ 5) 
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Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. став 18. ….......1 бод, 4 аутора – 75% - 0,75 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 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 SQ-SF 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 (N = 911; R² = .229; 
F(15) = 17.687; p = .000; N = 225; R²= .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. 
 
Достављенa Књига сажетака oбјављена у електронској верзији на: 
http://psihologija.ff.uns.ac.rs/repository/puni.php?sifra=stup2013  Достављена потврда Председника 
Програмског одбора, са одређењем категорије радова – оригинални научни рад (M64 – саопштење 
са скупа националног значаја штампано у изводу) који је прошао двије независне рецензије, и са 
категоријом скупа – Научни скуп националног значаја. (Прилог Документ 5) 
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. став 18. ..........1 бод 
 

10. Зечевић, И., Микановић, Б., Дробац, М., Хаџић Крнетић, А. (2013). ''Знања и вјештине у 
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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 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. 
 
Није достављена потврда уредника. 
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. став 18 .............1 бод, 4 аутора - 75% - 0.75 бодова; без потврде - 0 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. 

 
This paper deals with the impact attachment to significant human figures and attachment to God have on the 
salience of religious orientations expressed in terms of dimensions of extrinsic and intrinsic religiosity. The 
sample consisted of 224 respondents, 113 of whom adolescents of average age of 16.9, who in the course of 
their elementary education acquired systematic knowledge of religion through religious education lessons and 
111 adult respondents of average age of 40.1, who had  not  acquired a systematic knowledge of religion in this 
manner. The results show that the characteristics indicating an insecure attachment to humans were more 
frequently found in the subsample of adult respondents. Secure attachment to God was more frequent in adults, 
while more adolescents (in comparison to adult respondents) expressed dismissing attachment to God. A higher 
incidence of insecure attachment to humans serves as a predictor of a higher extrinsic religiosity in adolescent 
subsample and a higher intrinsic religiosity in the adult subsample. Attachment to God has an impact on 
extrinsic religiosity, with the respondents with insecure attachment patterns being prone to extremes, i.e. scoring 
either very high (dismissing and preoccupied attachment to God) or very low (fearful attachment to God) on the 
dimension of extrinsic religiosity. Key words: attachment to humans, attachment to God, religiosity, 
adolescents, adults 
(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 
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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.) 

Достављен оригинални штампани примјерак часописа. У лијевом заглављу на првој страници 
стоји категорија рада - оригинални научни рад. УДК 159.922.6 159.942:2 Категоризација 
домаћих часописа (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) - 
Категоризација домаћих научних часописа за друштвене науке за 2014. годину:  
интердисциплинарне науке - ISSN 0353-7919, наслов часописа: Теме; издавач: Универзитет у 
Нишу; М24. 

Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја 

Члан 19. став 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, Бр. 2, стр. 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. 

 
Достављен оригинални штампани примјерак часописа. У лијевом заглављу на првој страници 
стоји категорија рада - оригинални научни рад. UDC 371.3:371.214.1  001.3:37.026 
Категоризација домаћих часописа (Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије) - Категоризација домаћих научних часописа за друштвене науке за 2014. 
годину: психологија, педагогија, андрагогија и специјално васпитање – ISSN 0352-2334; наслов 
часописа: Иновације у настави- часопис за савремену наставу, Београд издавач: Учитељски 
факултет, Београд; M52. 
 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 
Члан 19. став  9. .........6 бодова; 4 аутора – 75% - 4,5 бода 
 

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 
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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. 

Достављен оригинални штампани Зборник радова.  Достављена потврда Уредника Тематског  
зборника радова, са одређењем категорије радова - оригинални научни рад који је прошао двије 

независне рецензије, и са категоријом скупа - Научни симпозијум међународног значаја. (Прилог 
Документ 3) 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини 

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

14. Бајић, Ј., Хаџић Крнетић, А. (2014). "Партнерска афективна везаност код мушкараца и 
жена, хомосексуалне и хетеросексуалне оријентације". Научно-стручни скуп са 
међународним учешћем "Отворени дани психологије Бања Лука, 2014", одржан 6-7. јуна 
2014. на Филозофском факултету у Бањој Луци, у организацији Студијског програма за 
психологију, Филозофског факултета, Универзитета у Бањој Луци и Друштва психолога 
Републике Српске. Књига резимеа, стр. 56. 

У истраживању се покушава наћи одговор на питање да ли постоје значајне разлике између особа 
хомосексуалне и хетеросексуалне оријентације у односу на заступљеност образаца партнерске афективне 
везаности. Главни проблем истраживања јесте утврдити да ли је сексуална оријентација значајан фактор 
који утиче на дистрибуцију образаца партнерске афективне везаности. Такође, занимало нас је да ли су 
присутне значајне разлике и у односу на пол испитаника. Истраживање је спроведено на територији Босне и 
Херцеговине и Републике Србије. Испитивање је обављено на узорку од N=420 испитаника, методом 
“снежне грудве”. Узорак су чинили 201 мушкарац и 219 жена, од којих се 202 декларисало да су 
хомосексуалне оријентације, док је 218 изјавило да је њихова сексуална оријентација хетеросексуална. Од 
иснструмената је кориштена модификација Бренанова Инвентара искустава у блиским везама за процјену 
партнерске афективне везаности. Испитивањем дистрибуције образаца за цијели узорак, добили смо да је 
сигурни образац партнерске афективне везаности најзаступљенији 72%, затим слиједе окупирани 17%, 
одбацујући 7% и бојажљиви 3%. Окупирани образац партнерске афективне везаности је заступљенији код 
геј мушкараца у односу на хетеросексуалне мушкарце, код којих је заступљенији одбацујући образац, χ²(3, 
N=201)=8.370; p<.05. У односу на мушкарце, код жена су заступљенији сви обрасци несигурне партнерске 
везаности, χ²(3, N=420)=12.110; p<.01. Кључне ријечи: сексуална оријентација, пол, партнерска афективна 
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везаност. 

Достављенa  оригинална штампана Књига резимеа. Достављена потврда Предсjедника 
Програмског одбора, са одређењем категорије радова - оригинални научни рад који је прошао 
двије независне рецензије, и са категоријом скупа - Научно-стручни скуп са међународним 
учешћем. (Прилог Документ 6) 
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. став 16. ..........1 бод 
 

15. Хаџић Крнетић А., Мировић, Т. (2014). "Релације афективне везаности и психолошких 
проблема и симптома". Научно-стручни скуп са међународним учешћем "Отворени дани 
психологије Бања Лука, 2014", одржан 6-7. јуна 2014. на Филозофском факултету у Бањој 
Луци, у организацији Студијског програма за психологију, Филозофског факултета, 
Универзитета у Бањој Луци и Друштва психолога Републике Српске. Књига резимеа, стр. 
60 

Рад се бави односом афективне везаности и психолошких проблема и психијатријских симптома, мјерених 
преко Чек листе симптома (Symptom Checklist – 90 – Revised; Derogatis, L.R., 1992) која процјењује 
интензитет (нимало, мало, средње, прилично или јако изражени) девет примарних димензија симптома 
(соматизација, опсесивно-компулзивна симптоматологија, интерперсонална сензитивност, депресија, 
анксиозност, бјес/хостилност, фобична анксиозност, параноидне идеације и психотичност) и једне глобалне 
скале (глобални индекс озбиљности симптома (ГИС). Афективна везаност према партнерима, мјерена је 
примјеном ревидиране верзије упитника ECR-R (Eperiences in Close Relationships – Revised, Fraly, Waller, 
Brennan, 2000), која мјери двије димензије - избегавање блиских односа и анксиозност око губитка 
блискости. Узорак обухвата 225 младих одраслих узраста од 25 до 35 година (Ж: 123 и М: 102) у развојној 
фази коју карактерише транзиција од породице поријекла ка сопственој породици. Према самопроцјенама, 
двије трећине испитаника не види себе као потпуно одраслу особу. Примјеном кластер анализе на основу 
наведених димензија издвојена су 4 обрасца афективне везаности, чија дистрибуција указује на 36% сигурно 
везаних одраслих, 38% преокупирано, 13% одбацујуће и 13% бојажљиво везаних одраслих особа. Наведени 
обрасци се значајно разликују у изражености глобалног индекса симптома, F(3)=19,60; p=.000, при чему су 
према LSD тесту, симптоми значајно најизраженији код бојажљиво везаних, док су најмање изражени код 
сигурно везаних. Преокупирано и одбацујуће везани испољавају више симптома од сигурно везаних и мање 
од бојажљиво везаних, док се међусобно значајно не разликују. Значајне разлике између образаца афективне 
везаности се региструју у односу на заједничку варијансу 9 димензија примарних симптома, 
F(27,645)=3.036; p=.000, као и у односу на сваку од примарних димензија: соматизација, F(3)=10,78; p=.000, 
опсесивно-компулзивна симптоматологија, F(3)=10,17; p=.000, интерперсонална сензитивност, F(3)=23,52; 
p=.000, депресија, F(3)=16,33; p=.000, анксиозност, F(3)=11,70; p=.000, бијес/хостилност, F(3)=8,050; p=.000, 
фобична анксиозност, F(3)=13,70; p=.000, параноидна идеација, F(3)=19,36; p=.000, психотичност, 
F(3)=18,16; p=.000. Све разлике указују на најизраженије симптоме свих 9 примарних димензија код 
бојажљиво везаних особа. Кључне ријечи: афективна везаност, психолошки проблеми и симптоми, млади 
одрасли, транзиција од породице поријекла ка сопственој породици. 
 
Достављенa  оригинална штампана Књига резимеа. Достављена потврда Предсjедника 
Програмског одбора, са одређењем категорије радова - оригинални научни рад који је прошао 
двије независне рецензије, и са категоријом скупа - Научно-стручни скуп са међународним 
учешћем. (Прилог Документ 6) 
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. став 16. ..........1 бод 
 

16. 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 
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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. Book of Abstracts, pp.25-26. (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. Књига резимеа, стр. 25-
26).      

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 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).  

Достављена оригинална штампана Књига апстраката. Достављена потврда Главних и 
одговорних уредница, са одређењем категорије радова - оригинални научни рад који је прошао 
двије независне рецензије, и са категоријом скупа - Међународна конференција за теорију и праксу 
у психологији. (Прилог Документ 7) 
 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. став 16. ..........3 бода 
 

17. 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 
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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. 
 
Достављена оригинална штампана Књига сажетака. Достављена потврда Уредника Књиге 
сажетака, са одређењем категорије радова - оригинални научни рад који је прошао двије 
независне рецензије, и са категоријом скупа - научно-стручни скуп са међународним учешћем. 
(Прилог Документ 8) 
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. став 16. ..........1 бод, 4 аутора - 75% - 0.75 бодова 
 

18. Hadžić, A. (2016). Plenary lectures: Attachment, Early maladaptive Schemas and Stressful 
Experiences, 12th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2016., 30.9.-
1.10.2016. University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Psychology. Book of 
Abstracts, Electronic publication. ISBN:978-86-7379-422-8.; Abstract number:2.  

 
Lecture presents two studies the relation of attachment, early maladaptive schemes (EMS) and stressful experiences, 
based on a sample of 911 students and 225 young adults in the process of transition from the family of origin to their 
own. In both research EMS were measured SQ-SF questionnaire. Attachment was measured with modification of 
ECR, contains dimensions of anxiety and avoidance and attachment paterns extracted based on them. Stressful 
experiences include early stressful experience - separations, losses, establishing intimacy with mother, absence of 
one parent, change of residence (students) and family stressful experience - dependence, the losses, physical and 
mental illness, handicaps, refugees, violence, imprisonment (young adults). Results show a greater presence of 
insecure attachment in adult sample. 37% of students and 50% of young adults had experience a stressful event. 
Pronounced EMS are connected to insecure attachment, but most pronounced in fearful style on both samples. 
Stressful experiences are associated with more pronounced EMS on a sample of young adults, a connection between 
stressful experiences, family functioning and dimensions of anxiety exist only on sample of young adults. Among 
respondents in different life periods, appear more significant differences, indicating depending of the family of 
origin young adults and an unwillingness to enter into the next developmental phase. Key words: attachment, early 
maladaptive schemes (EMS), stressful experiences, students, young adults. 
(Рад представља два истраживања релација афективне везаности, раних маладаптивних шема (РМШ) и 
стресних искустава, рађена на узорцима од 911 студената и 225 младих одраслих у процесу транзиције од 
породице поријекла ка сопственој. У оба истражовања РМШ су мјерене  SQ-SF упитником. За мјерење 
афективне везаности кориштени су инструменти настали модификацијом ECR, са димензијама избјегавања 
и анксиозности и на основу њих издвојеним обрасцима везаности. Стресна искуства обухватају рана стресна 
искуства – сепарације, губици, успостављање блискости са мајком, одсуствовање једног родитељ, промјене 
мјеста боравка (студенти) и породична стресна искуства - зависности (алкохолизам и наркоманију), губици 
(укључују преране смрти, самоубиства и убиства), физичке и менталне болести, хендикепе, избјеглиштво, 
насиље и затворске казне (млади одрасли). Кориштене су и варијабле које испитују релацију са мајком, 
однос родитеља међусобно и материјални статус (студенти) и упитник породичних варијабли FACES IV. 
Резултати указују на заступљенију несигурну везаност код младих одраслих и на 37% студената и 50% 
младих одраслих који су доживјели стресна искуства. Израженије РМШ повезане су са несигурном 
везаношћу, а најизраженије код плашљиво везаних, на оба узорка. Стресна искустава повезана су са 
израженијим  РМС на узорку младих одраслих, а везе између стресних искустава, породичног 
функционисања и димензије анксиозности постоје само на узорку младих одраслих. Рана стресна искуства 
представљају значајне предикторе за мањи број схема на узорку студената, док породична стресна искуства 
утичу на више РМС на узорку младих одраслих. Значајнији ефекат на афективну везаност и РМС, на узорку 
студената имају варијабле које се односе на квалитет односа и услова. Између испитаника у различитим 
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животним периодима, студената и младих одраслих, појављује се више значајних разлика, које упућују на 
продужену зависности од породице поријекла младих одраслих и неспремности да се уђе у наредну фазу. 
Кључне ријечи: афективна везаност, ране маладаптивне шеме, стресна искуства, студенти, млади одрасли). 
 
Достављенa програмска шема скупа, CD са Књигом резимеа (Book of Abstracts) u pdf формату. 
Достављена потврда Председнице Програмског одбора, са одређењем саопштења - пленарно 
предавање и скупа - међународни скуп (International Conference). (Прилог Документ 9) 
 
Правилник нема члан који наводи пленарно предавање штампано у зборнику извода радова. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22. став 22 ........ 2 бода 
 

19. Хаџић, А., Васелић, Н., Јојић, Д. (2016). Relations between attachment and maternal prenatal 
attachment, pregnant women with healthy and high-risk pregnancies. 12th International 
Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2016., 30.9.-1.10.2016. University of Niš, 
Faculty of Philosophy, Department of Psychology. Book of Abstracts, Electronic publication. 
ISBN: 978-86-7379-422-8; Abstract number:26; ID number of submission:116. pp. 32. 
 

Emotional attachment mother to unborn baby represents prenatal attachment. Prenatal attachment can be seen as a 
precursor to the development of attachment mother to child. The stability of the internal working model is 
responsible for the stability of the attachment organization during the life cycle, and it could be assumed that the 
organization mother's attachmen to important others will be connected with mother's attachment to her 
representation as a parent unborn babies, as well as the quality and intensity of emotional attachment to it. The aim 
of the work was to examine the connection between the mothers attachment and the prenatal maternal attachment 
with two grup pregnant women, with healthy and high-risk pregnancies. The sample included 116 subjects (62 with 
high-risk pregnancies). To test the attachment was used a Serbian Version of Modified and Revised Experiences in 
Close Relationships Scale (SM–ECR–R) and for prenatal attachment Scale for the assessment of maternal prenatal 
attachment. The results show that the dimensions of attachment are significant predictors for all three dimensions of 
prenatal attachment: Positive feelings and fantasies, R² = .16, p = .00; Differentiation and contact, R² = .13, p = .00; 
Responsibility and care, R² = .13, p = .00; while the avoiding represent only significant partial predictor (Beta = -
.31, p = .00; Beta = -.38, p = .00; Beta = -.31, p = .00). When the attachment is seen as a pattern, significant 
differences on all three dimensions of prenatal attachment show that fearful pregnant women have lowest 
achievements, and achievements of secure women are highest. Differences in two groups of pregnant women show 
that the dimension Responsibility and care, F (1) = 8.72; p= .00, is more pronounced in group with high-risk 
pregnancies. Key words: attachment, prenatal attachment, pregnant women with healthy and high-risk pregnancies. 
(Емоционално везивање мајке за још нерођену бебу представља пренаталну везаност. Пренатална везаност 
се може посматрати као развојни претходник везаности мајке за дијете. Стабилност унутрашњих радних 
модела одговорна је за стабилност организације афективног везивања током живот, те би се могло 
претпоставити да ће организација афективне везаности мајке одражавати на њену репрезентацију себе као 
родитеља још нерођене бебе, као и на квалитет и интензитет емоционалне везаности за њу. Циљ рада 
представља испитивање повезаности организације афективне везаности и пренаталне везаности мајки са 
различитим искуствима трудноће. Узорак обухвата 116 испитаница (62 са ризичном трудноћом). За 
испитивање афективне везаности кориштена је Српска верзија модификоване и ревидирне скале за 
испитивање искустава у блиским партнерским односима, а за испитивање пренаталне везаности Скала за 
процјену материнске пренаталне везаности. Резултати показују да су димензије афективне везаности 
значајни предиктори за све три димензије пренаталне везаности: Позитивна осјећања и маштања, R²=.16 
p=.00; Диференцијација и контакт, R²=.13 p=.00; Одговорност и брига, R²=.13 p=.00; док се димензија 
избјегавања показала као једини обрнуто значајан паарцијални предиктор (Beta= -.31; p=.00; Beta= -.38; 
p=.00; Beta= -.31; p=.00). Када се афективна везаност посматра као образац, значајне разлике на све три 
димензије пренаталне везаности показују да се најмање пренатално везују плашљиво везане труднице, док је 
пренатална везаност најизраженија код сигурно везаних. Двије групе трудница разликују се према 
изражености одговорности и бриге, F(1)=8.72; p=.00, која је израженија код трудница са ризичном 
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трудноћом. Кључне ријечи: афективна везаност, пренатална везаност, труднице са здравом и ризичном 
трудноћом). 
 
Достављенa програмска шема скупа, CD са Књигом резимеа (Book of Abstracts) u pdf формату. 
Достављена потврда Председнице Програмског одбора, са одређењем саопштења - оригинални 
научни рад и скупа - међународни скуп (International Conference). (Прилог Документ 9) 
 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. став 16. ..........3 бода 
 

20. Хаџић, А., Кантар, Д., Прибишев - Белеслин, Т. (2016). Материјал за испитивање 
математичких знања и способности дјеце предшколског узраста (МАЗА) - Креирање и 
модификација задатака. Међународни научно-стручни скуп "Отворени дани психологије 
2016.", одржан 15-17. септембра 2016. на Филозофском факултету у Бањој Луци, у 
организацији Студијског програма за психологију, Филозофског факултета, Универзитета 
у Бањој Луци, Факултета за правне и пословне студије "Др Лазар Вркатић" из Новог Сада 
и Друштва психолога Републике Српске. Књига сажетака, стр. 88. 

 
Полазећи од постављених исхода образовања за предшколско васпитање и образовање РС, конструисани су 
задаци за испитивање математичких знања и способности дјеце старијег предшколског узраста. Обухваћене 
су математичко логичке операције, нумерички и геометријски задаци. Креирано је 10 задатака. 5 задатака 
почива на класичној пијежатанској традицији, испитује логичко-математичке операције кореспонденције, 
серијације и квантификације инклузије класа, при чему је варирана тежина кроз ослањање на искуствену 
блискост кориштеног материјала. При конструкцији задатака узимане су у обзир и модификације 
неопијажетанског приступа. Преосталих 5 задатака креирани су у складу са Заједничким језгром наставних 
планова и програма за математичко подручје дефинисано на исходима учења. Ови задаци обухватају 
идентитет броја, скупове, просторну оријентацију, рачунске операције, препознавање и груписање 
геометријских облика и графомоторну зрелост потребну за писање бројева прве десетице. За све задатке 
израђен је потребан материјал за испитивање, упутство за задавање и образац за биљежење одговора 
испитаника. Циљна група испитаника укључује предшколце старијих вртићких група и дјеце група 
припреме за полазак у школу. Процес испитивања подразумијевао је индивидуало испитивање уз досљедно 
биљежење дјечијих одговора. Прелиминарни резултати указују да су задаци серијације најлакши, док је 
квантификација инклузије класа најтежи задатак. Кључне ријечи: математичка знања и спосбности, дјеца 
старијег предшколског узраста, исходи учења за математичко подручје. 
 
Достављена оригинална штампана Књига сажетака. Достављена потврда Предсједника 
Програмског одбора са одређењем категорије радова - оригинални научни рад који је прошао 
двије независне рецензије, и са категоријом скупа - научно-стручни скуп са међународним 
учешћем. (Прилог Документ 9) 
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. став 16. ..........1 бод. 
 

21. Фритзханд, А., Мировић, Т., Хаџић, А. (2016). The relationship between perception of 
parenting style and early maladaptive schemas: evidence from study on adolescents and young 
adults in Macedonia and Serbia. In: Violeta Arnaudova & Elisaveta Sardzhoska (Eds.) 
Proceedings of Papers from International Conference on Theory and Practice in Psychology. 
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This study analyzes the correlations and differences between perception of parenting styles and early maladaptive 
schemas among adolescents and young adults from Macedonia and Serbia. Theoretical knowledge and practical 
evidence clearly show that people are reacting differently when facing similar life conditions. One possible 
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explanation for this could be that individuals are developing internal schemas as a result of particular parenting 
practice they experienced early in life. In that sense, those who were raised with ineffective parenting style are more 
prone to develop maladaptive schemas that can increase the vulnerability to psychopathology later in life. The total 
number of 505 participants is included in the present study. Among them 300 (59,4%) are from Serbia and 205 
(40,6%) are from Macedonia with mean age of 21,92. In Serbian sample 150 are males 
and 150 are females. As for Macedonia, there are 71 male and 134 female participants. They are mainly university 
students from Belgrade and Skopje. Results indicate significant differences between Serbian and 
Macedonian sample in the perception of parental control of mothers and fathers In other words, Macedonian 
participants perceive their parents as more overprotective compared to their peers from Serbia. Significant 
differences are also found in five maladaptive schemas: abandonment, failure, vulnerability to harm, self-sacrifice 
and emotional deprivation. Correlations between perception of parenting styles and early maladaptive schemas in 
the total sample are significant in almost all dimensions (mostly on level 0,01). The findings are further discussed 
and directions for future steps are presented as well. Key words: perception of parenting style, early 
maladaptiveschemas, adolescents, cross-cultural. 
(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 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 у перцепцији родитељске контроле (презаштићеност) мајки и очева 
при чему македонски испитаници своје родитеље доживљавају са израженијим овим димензијама. Значајне 
разлике истог смијера се региструју и на пет раних маладаптивних шема: напуштање, неуспех, 
вулнерабилност на повреду, саможртвовање  и емоционална депривација. 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)).  

Достављен оригинални штампани  Зборник радова. Достављена потврда Главних и одговорних 
уредница, са одређењем категорије радова - оригинални научни рад који је прошао двије независне 
рецензије, и са категоријом скупа - Међународна конференција за теорију и праксу у психологији. 
(Прилог Документ 7) 
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The aim of a paper is to present main freamwork of scientific research on mathematics education in early childhood 
in a pedagogical, as well as, in social context of Republic of  Srpska, starting from the actual professional callenges 
of its standardisation and a process of revision of preschool curriculum. Two main methodological issues will be 
discussed through the lens of child-frendliness (Qvortrup, 2005) and listening to young children (Clark, McQuail & 
Moss, 2003; Clark, 2005). The first is a process of inquiring the five to six years old childrens mathematical 
knowledge and development based on psychological as well methodical tradition of our  preschool education but 
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also in the light of new postulates of standardized fields of early mathematics. The focus of this study is to measure 
the differences between the childrens knowledge within the short period, itself, but additionally to determine the 
possible relationships between the efficiency of mathematic education within the comprehensive (prolong) and short 
preschool program which last for three months and three hours. Due to state of institutional early childhood  
education and care in Republic of  Srpska where hardly up to 20% of children attend the preschool, the study 
includes children without any kind of systematic educational influence on childrens development. The second issue 
will be presented as methodological challenges of a exploratory case study on the specific methodical and 
educational contexts where early mathematics education is carried out, in concrete eduacational groups of children. 
The aim is, through systematics observation of the educational process during the two months between the two tests, 
to identify and describe patterns of practice that appear in educational groups from the perspective mathematical 
activities. This part of study is connected with previously one, but it serves as “prelude to a large social scientific 
study” (Berg, 2001. p. 230), to a huge sample of preschool teachers throughout the public ECE institution within 
Republic of Srpska. As the paper is preliminary discussion on ongoing scientific research project, it will present 
lessons learnt from field studies with children and preschool theachers within the quantitative and qualitative 
approach and mix-method research. Further, starting from the basic methodological postulate of  respecting the 
childrens and teachers perspectives, some researchers insights will be presented. Key words: mathematics education 
in early childhood, research, methodological challenges, description, Republic of Srpska. 
(Циљ је рада је да представи главни оквир научног истраживања о математичком образовању у раном 
детињству у педагошком, као и у социјалном контексту Републике Српске, почевши од стварних 
професионалних изазова стандардизације и процеса ревизије предшколских програма. Два главна 
методолошка питања ће се разматрати кроз призму наклоњености деци (Qvortrup, 2005) и слушању мале 
деце (Clark, McQuail & Moss, 2003; Clark, 2005). Први се односи на математичка знања деце узраста пет до 
шест година и развој заснован на психолошким као и методичким традицијама у нашем предшколском 
васпитању и образовању, али и у светлу нових постулата стандардизованим у пољу раних математичких 
знања. Фокус ове студије је да се измере разлике између знања деце у кратком временском периоду, али 
додатно и да се утврде могуће разлике у ефикасности математичког образовања у свеобухватном  и кратком 
предшколском програму који траје три месеца и са по три сата. С обзиром да  у Републици Српској, једва до 
20% деце похађа вртић, студија обухвата децу без било каквог систематског образовања  и утицаја  на 
дечији развој. Друго питање ће бити представљено као методолошки изазов јер представља студију случаја 
на конкретном методолошком и образовном контексту у којем се одвија рано математичко образовање. Циљ 
је, кроз систематска посматрања образовног процеса током два месеца између два теста, да се идентификују 
и опишу обрасци праксе које се појављују у васпитним групама из перспективе математичке активности. 
Овај део студије је повезан са претходним делом, али служи као "увод у велике друштвене научне студије" 
(Berg, 2001. p. 230), на великом узорку васпитача ангажованих у предшколским установама у Републици 
Српској. Апстракт  је прелиминарна расправа о текућем научно истраживачком пројекту, она ће представити 
научене лекције из теренских истраживања са децом и васпитачима. Такође представља комбинацију  
квалитативног и квантитативног истраживања. Кључне речи: математичко образовање у раном детињству, 
истраживања, методолошки изазови, опис, Република Српска). 
 
Достављенa Књига сажетака oбјављена у електронској верзији на: 
https://ecceconference.com/konf-2016/programma-2016.html 
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23. 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 
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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 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 
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упућивања читаоца на моделе методолошки прецизно разрађених истраживања и на савремену релевантну 
литературу.  
Достављен оригинални примјерак монографије. 
Научна монографија националног значаја 
Члан 19. став 3 ...........................10 бодова  
 

24. 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. став 19 ..........5 бодова  
 

25. 2016.  Пројекат:  „Савремени приступи у методици математичког образовања дјеце 
предшколског узраста“; Министарство науке и технологије Републике Српске, 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 (Прибисев Белеслин, 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 
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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. став 22 ............ 1 бод 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  78,75 
 
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.) 
 

1. 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 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.  
 
Достављена оригинална књига. 
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). 
 

2. 2013. Гостујући предавач: ТТМ workshop 2013, Филозофски факултет, Универзитет у 
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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. став 8 ........................3 бода   
 

3. 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. став 8 ........................3 бода  
 

4. 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. став 8 ........................3 бода  
 

5. 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. став 10.......................3 бода  
 

6. 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. став 10.......................3 бода  
 

7. 2012. Гостујући предавач: „Љетња школа родне равнопавности“, 27.8.-1.9.2012. 



26 
 

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. став 9 ............................2 бода  
 

8. 2013: 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.  
 
Достављен оригинални Зборник радова. 
Нерецензирани студијски приручници (скрипте, практикуми.....) 
Члан 21, став 17, …….. 3 бода 
 

9. 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. став 9 ............................2 бода 
 

10. 2015: 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 читаоца 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 утицaј околине и учења, родно типизирање и настанак разлика међу родним 
групама, те утицај образовних система у стварању и мењању родних стереотипа. 
 
Достављен оригинални Зборник радова. Достављена потврда Уредника Зборника радова са 
објашњењем да се ради о објављеном предавању предавача на Школи родне равноправности, са 
карактером писаног предавања снабђевеног потребном научном апаратуром. (Документ 10) 
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Нерецензирани студијски приручници (скрипте, практикуми.....) 
Члан 21, став 17, …….. 3 бода 
 
Гостујућа настава, међународне едукације, нерецензирани студијски приручници .......... 
27.25  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. став 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. став 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. став 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. 

Менторство кандидата за степен другог циклуса 
Члан 21. став 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. став 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. став 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. став 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 
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у Бањалуци. 
Менторство кандидата за степен другог циклуса 
Члан 21. став 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. став 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. став 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. став 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. став 13..... 4 бода 
 
Учешће у комисијама за израду мастер теза 
 
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. став 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. став 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. став 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 
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Члан 21. став 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. став 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. став 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. став 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. став 14..........2 бода  
 
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. Достављени резултати анкете студената о 
квалитету наставе који изводи показују одличне оцјене. 

Филозофски факултет је прослиједио следеће оцене квалитета наставе:  
 

2011/12:  Теорије когнитивног развоја – 4.00  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 – 4.02; 
2014/15:  Теорије когнитивног развоја - 4.03; 
                Теорије развоја симболичких процеса (изборни предмет) - 4.12;  
               Психологија дјетињства, младости и одраслих – 4.11 



30 
 

 
Достављене су оцене за 9 предмета (4.77), просјечнa оцјенa 4,50 - 5,00 ……10 бодова  
Квалитет педагошког рада на Универзитету ............10 бодова  
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 101,25 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. став 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. став 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. став 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. став 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. став 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. став 22 
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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. став 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. став 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. став 22 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

1. 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 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. став 22 ........ 2 бода 
 

2. 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. став 22 ........ 2 бода 
 

3. 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. 
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Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту  
Члан 22. Тачкa 12......... 1 бода 
 

4. 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. став  12......... 1 бода 
 

5. 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. став 10....... 3  бода 
 

6. 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.  став 12......... 1 бода 
 

7. 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, 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  развојa, 
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. 
 
Достављена оригинална публикација. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22. став 22 ........ 2 бода 
 

8. 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. 
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Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22. став 22 ........ 2 бод 
 

9. 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. став 12......... 1 бода 
 

10. 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 
помагаче 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. 
 
Достављена оригинална публикација. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22. став 22 ........ 2 бода 
 

11. 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. став 22 ........ 2 бода 
 

12. 2016. Округли сто на тему „Важност супервизије из перспективе различитих 
психотерапијских модалитета“, модератор уз учешће 8 психотерапеута различитих 
психотерапијских модалитета. 

Хаџић, А., Нишкановић, М., Ђумић Јурић-Марјановић, И., Павловић Петковић, М., Поповић, Б., 
Радосавац, Т., Прерадовић Сјеница, Т., Митровић, А., Стевановић, Ж. (2016). Важност супервизије 
из перспективе различитих психотерапијских модалитета. Међународни научно-стручни скуп 
"Отворени дани психологије 2016" одржан 15-17. септембра 2016. на Филозофском факултету у 
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Бањој Луци, у организацији Студијског програма за психологију, Филозофског факултета, 
Универзитета у Бањој Луци, Факултета за правне и пословне студије "Др Лазар Вркатић" из Новог 
Сада и Друштва психолога Републике Српске. Књига сажетака, стр.105-106. 
 
Округли сто је посвећен важности супервизије из перспективе различитих психотерапијских модалитета. 
Сви психотерапијски модалитети препознају супервизију као значајан процес у развијању личних и 
професионалних компетенци психотерапеута. У процесу супервизије, супервизор и супервизант/и 
заједнички откривају постојеће знање у струци и заједнички развијају ново знање. У оквир овог процеса 
различити психотерапијски модалитети могу укључити специфична знања и вјештине. Супервизија у групи 
заснована на групно аналитичком модалитету, омогућава супервизанту емотивну дистанцу те простор за 
промишљање и боље разумијевање приказаног материјала. Објективније сагледавање приказа је посљедица 
контејнирајуће функције супервизије коју чине повратне/ огледајуће реакције чланова (утисци, емоције, 
размишљања) и интерпретације супервизора. Према поставкама трансакционе анализе, велика разлика 
постоји између (објективног) догађаја и (субјективног) доживљаја. Једно је објективни свијет као такав, а 
друго је наша ментална репрезентација тог свијета. Из тог разлога сваки терапеут у раду треба да освјести 
своја “искривљења” и да кроз супервизијски рад открије до које мјере његова субјективност нарушава 
квалитет његовог рада. С обзиром на концепт системске породичне терапије, супервизија представља 
међусобну размјену погледа, питања, запажања, предвиђања и избор алтернативних техника за кориштење у 
пракси. Супервизор као креатор са системом који чине терапеут и породични систем, проналази другачије 
перспективе, које омогућавају размјену значења и откривање више могућих алтернатива. Имајући у виду 
специфичност посла којим се помагачке професије баве, као и значај супервизије у личном и 
професионалнм развоју, за перспективу рационално-емоционално бихејвиоралне терапије, рад на 
препознавању, промјени и учвршћивању функционалних увјерења, представља пут ка повећавању 
капацитета за суочавање са захтјевним ситуацијама. Такође представља пут препознавању сопствених 
грешака и недостатака, као и прихватања и рада на промјени, а све у циљу веће функционалности и 
задовољства сопственим поступцима и послом који се обавља. Кључне ријечи: супервизија, групна анализа, 
рационално-емоционално бихејвиорална терапија, системска породична терапија, трансакциона анализа 
 
Достављена оригинална штампана Књига сажетака. Достављена потврда Предсједника 
Програмског одбора са одређењем категорије радова - оригинални научни рад који је прошао 
двије независне рецензије, и са категоријом скупа - научно-стручни скуп са међународним 
учешћем. (Прилог Документ 9) 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22. став 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).   
 

1. 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.  став 22 ........ 2 бода 
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2. 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.  став 22........ 2 бода 
 

3. 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.  став 22........ 2 бода  
 

4. 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.  став 22........ 2 бода  
 

5. 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.  став 22  ........ 2 бода 
 

6. 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.  став 22........ 2 бода 
 

7. 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.  став 22........ 2 бода 
 

8. 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.  став 22........ 2 бода 
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9. 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.  став 22........ 2 бода 
  

10. 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.  став 22  ........ 2 бода 
 

11. 2016. "Some psychosocial predictors of successful aging among Croatian older adults", Book of 
Selected proceedings of 20th Psychology Days in Zadar, jubilee conference the 20th Psychology 
Days in Zadar, Department of Psychology of University of Zadar, Croatia. Manuscript entitled. 
President of Organizational-programme committee: Zvjezdan Penezić, Department of 
Psychology, University of Zadar. 

Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22.  Тачкa 22 ........ 2 бода 
 

12. 2016. „Развој пренаталне везаности у контексту искуства из породице порекла”, 
Примењена психологија, научни часопис Одсека за психологију, Филозофског факултета, 
Универзитета у Ноовом Саду, М24, водећи часопис националног значаја који се по одлуци 
Министарства просвете, науке и тхенолошког развоја бодује као и часопис са СЦИ листе 
ранга М23. Главни и одговорни уредник: Љиљана Михић, Одсек за психологију, 
Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду. 

Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22.  став 22........ 2 бода 
 

13. 2016. „Развојне карактеристике шестогодишњака - норме, одступања и подстицај 
развоја". Наша школа, часопис прве категорије формиране на основу ранг-листе 
категорисаних националних научних часописа у Републици Српској, категорисаних у 
складу са Правилником о публиковању научних публикација ("Службени гласник РС", бр. 
77/10). Педагошко друштво Републике Српске. 

Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 
угледа Универзитета  
Члан 22.  став 22........ 2 бода 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 47 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: (Научна/умјетничка дјелатност кандидата, Образовна дјелатност 
кандидата и Стручна дјелатност кандидата): 227 бодова 

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 
радне ефикасности наставника'' 
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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 

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 

Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом),  
Члан 22, став 4 
 
2. Крнета, Љ. (2000). Фактори школског успјеха. Бањалука компани. Бањалука.   
Научна књига националног значаја, Члан 19, став 6. 
 
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 научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини,  
Члан 19, став 15. 
 
6. Крнета, Љ. (2008). Комуникација у породици – подстицај даровитој дјеци, 14. округли 

сто  Породица као фактор подстицања даровитости, Вршац: Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача ''Михаило Павлов'', (43-44). 

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 са 
међународним учешћем. Одговорност: особна, професионална, друштвена, Сплит, (80-
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81). 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 
радова, Члан н 19, став 16. 
  
8. Крнета, Д. Крнета, Љ. (2009). Даровити у огледалу других, Емпиријска истраживања у 

психологији, Београд: Филозофски факултет. Књига резимеа, стр. 67-68. 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 
радова, Члан 19, став 16. 
 
9. 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. 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 
радова, Члан 19, став 16. 
 
10. Крнета, Љ. (2010). Емоционална интелигенција као перцепција радне ефикасности 

наставника. У Kњизи сажетака Кроскултурална психологија, стр. 72-73. 18. годишња 
конференција хрватских психолога. Опатија. 

Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова,  
Члан 19, став 18. 
 
11. 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. 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у у цјелини,  
Члан 19, став 15.  
 
12. Крнета, Љ. (2010). Даровити и перцепција радне ефикасности наставника. 16. округли 

сто "Даровити у процесу глобализације". Зборник резимеа са међународног научног 
скупа, стр. 59. Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михајло 
Павлов" Вршац/Арад, 2.јули 2010. 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 
радова, Члан 19, став 16. 

 
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. (2011). Релације између мотива постигнућа ученика и перцепције радне 
ефикасности наставника. 19. годишња конференција хрватских психолога: Вријеме 
сличности и разлика – изазов психологији и психолозима, Књигa резимеа, стр. 46. 
Осијек. 

 
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. 
 
Достављена копија резимеа и прве странице Књиге резимеа. Из достављеног није видљива 
категорија којој рад припада, као ни категорија скупа. 
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Није достављена оригинална Књига резимеа, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова,  
Члан 19. став 18. ..........1 бод. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова 
 
2. Крнета, Љ. (2011). Даровити и перцепција радне ефикасности наставника. У Зборнику 

16: Даровити у процесу глобализације, стр. 384-394. Зборник радова са 16. округлог 
стола "Даровити у процесу глобализације", међународног научног скупа одржаног 2. 
јула 2010. Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михаило 
Павлов", Вршац, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Romania. 

 
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 14 до 19 година. Добијени 
резултати показују да ученици као најважније карактеристике  радне ефикасности наставника 
перципирају оне карактеристике наставника, које су важне за организацију и извођење наставе и 
битне за реализацију улоге наставника у постојећем систему образовања. 
 
Достављена је копија рада и прве странице Зборника. У десном горњем углу стоји 
категорија рада - оригинални научни рад; UDK:371.95; ISBN 978-86-7372-131-6,16 (2011), p. 
384-394. Није достављен оригинални штампани Зборник радова. 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини,  
Члан 19, став 15..........5 бодова 
 
3. Крнета, Љ. (2011). Модалитети васпитног рада у комуникацији са даровитим 

ученицима. 17. округли сто: Даровитост и моралност. Књига резимеа, стр. 96-97. 
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. 
 
Достављена је копија потврда о активном учешћу на скупу, копија апстракта са 
насловном страном Књиге резимеа , без одређења категорије којој рад припада.  
Није достављена оригинална Књига резимеа, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19, став 16..........3 бода. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова 
 
4. Крнета, Љ. (2011). Релације између опште самоефикасности ученика и перцепције 

радне ефикасности наставника. Књига резимеа са скупа Емпиријска истраживања у 
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психологији 2011, стр. 87-89. Објављен на:  
http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-Rezimea-EIP-2011.pdf  

 
Рад се бави анализом релација између опште самоефикасноси ученика и перцепције радне 
ефикасности наставника. Анализиране су релације између опште самоефикасности, с једне стране, и 
перцепције радне ефикасности наставника какав „ треба“ да буде у школи будућности, с друге 
стране. Извјесно је, наиме, да ниво самоефикасности појединца, дефинисан као процјена властите 
ефикасности, може да има утицаја не само на антиципацију важности појединих догађаја у његовом 
окружењу, него и на подузимање различитих активности. У том смислу се може очекивати да постоје 
и разлике у перцепцији ефикасности наставника међу ученицима који имају различит ниво 
процијењене самоефикасности. У центру истраживања је како ученици перципирају радну 
ефикасност наставника, какав наставник треба да буде у савременој школи, школи будућности. 
Истраживање је реализовано као емпиријско-неекспериментално, и у емпиријском дијелу је 
кориштен сервеј метод, а у анализи секундарне грађе и компарацији резултата истраживања 
теоријско-компаративни метод. Узорак је обухватио 1150 ученика у завршним разредима основних и 
средњих школа Босне и Херцеговине (Република Српска и Федерација БиХ). У таквој структури 
узорка је обухваћено 676 или 58,78% ученика завршних разреда основних школа и 474, или 41,22% 
ученика завршних разреда средњих школа. У узорку је обухваћено 593 или 51,56% женских 
иапитаника, а 557 или 48.43% мушких испитаника, насељних у различитим мјестима живљења (село 
и приградско насеље, мањи и већи град). Обухваћени су ученици од 14 до 19 година старости. За 
потребе овог дијела рада, кориштена је скала опште самоефикасности, адаптирана од Лозене Иванов 
и Звјездана Пенезића, на основу Бандуриног одређења самоефикасности. Скала садржи 10 тврдњи 
Ликертовог типа. Испитаници на тврдње одговарају тако што процјењују колико се поједина тврдња 
односи на њихов доживљај себе.За испитивање перцепције радне ефикасности наставника у 
истра\ивању је кориштена скала властите конструкције (Cronbach Alfa= .88154). Добијени резултати 
показују да се испитаници са ниским нивоом самоефикасности значајно разликују од испитаника са 
високим нивоом самоефикасности у перцепцији радне ефикасности наставника. Евидентно је да су 
три радне карактеристике одговорне за раздвајање група: "Успјешно реализује наставни програм"; 
"Објективно оцјењује знања ученика" и "Развија код ученика позитивне особине личности", а да 
остале радне карактеристике имају малу дискриминативну вриједност, док већина ајтема нема 
дискриминативну вриједност. За групу ученика који имају висок ниво самоефикасности центроид је 
позитиван (0,794), а за групу ученика који имају низак ниво самоефикасности центроид је негативан 
(- 0,130), што показује да су утврђене статистички значајне разлике у перцепцији радне ефикасности 
наставника. Осим тога, утврђене су статистички значајне разлике у перцепцији радне ефикасности 
наставника какав "треба" да буде у савременој школи између ученика са високим и ниским нивоом 
самоефикасности. Добијени χ²=179.568, је, уз 30 степени слободе, статистички значајан на нивоу 0,01 
(p=.000000). Наиме, 37,55% ученика са ниским нивоом самоефикасности перципира да је најважнија 
радна карактеристика савременог наставника да "Успјешно преноси знања", док ту исту радну 
карактеристику као битну опажа 23,98% ученика са високим нивоом самоефикасности. 
Тако ученици са ниским нивоом самоефикасности опажају као битне више него ученици са високим 
нивоом самоефикасности: "Добро познаје своју струку" (9,20% према 1,53%), "Одржава радну 
дисциплину" (6,51% према 0,00%), "Помаже ученицима" (3,45% према 0,00%), и слично. С друге 
стране неке радне карактеристике у већем проценту као битне перципирају ученици са високим 
нивоом опште самоефикасности него ученици са ниским 
нивоом самоефикасности: "Служи ученицима као узор" (7,65% према  2,30%), "Објективно оцјењује 
знања" (8,16% према 3,07%), "Користи интересантне методе" (6,12% према 2,30%), те "Цијени рад, а 
не толерише нерад" (7,65% према 1,15%) и тако даље. На основу тога је констатовано да од 
перцепције опште самоефикасности ученика на узрасту завршних разреда основне и средње школе 
значајно зависи и перцепција радне ефикасности наставника. Кључне ријечи: општа саоефикасност 
ученика, перцепција радне ефикасности наставника. 
Резиме рада доступан на http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-
Rezimea-EIP-2011.pdf  
Није достављен апстракт. У библиографској јединици није наведен линк и страница на 
којој се резиме налази у Књизи резимеа. Саопштење је пронађено претрагом сајта ЕИП-а.
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Из доступног није видљива категорија којој рад припада. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19, став 16..........3 бода. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова 
 
5. Крнета, Љ., Симунић, Е. (2012). Емоционална компетентност ученика-парадигма 

савременог приступа одгојно-образовном раду. У Kњизи сажетака Психолошки 
аспекти сувремене обитељи, брака и партнерства, стр. 231. 20. годишња 
конференција хрватских психолога, 7-10.новембар 2012., 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. 
 
Достављена копија резимеа и прве странице Књиге резимеа. Из достављеног није видљива 
категорија којој рад припада, као ни категорија скупа. 
Није достављена оригинална Књига резимеа, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова,  
Члан 19. став 18. ..........1 бод. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова 
 
6. Крнета, Љ. (2012). Релације између мотива за постигнућем ученика и перцепције радне 

ефикасности наставника. Књига резимеа са скупа Емпиријска истраживања у 
психологији 2012, стр. 71-72. Објављен на: 

http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-Rezimea-EIP-2012.pdf  
 
У раду су анализиране релације између мотива постигнућа ученика и перцепције радне ефикасности 
наставника. Полази се од претпоставке да мотивација за постигнућем ученика може бити извор 
разлика у перцепцији радне ефикасности наставника. Истраживање је реализовано као 
емпиријсконеекспериментално. Узорак је обухватио 1150 ученика основних и средњих школа у БиХ. 
Обухваћено је 58,78% ученика основних и 41,22% ученика средњих школа, тј. 51,56% женских и 
48,43% мушких испитаника, узраста од 14-19 година старости. Кориштен је Тест мотивације 
постигнућа са задовољавајућим мјерним карактеристикама (коефицијент поузданости утврђен 
помоћу Spirman-Braunove формуле износи 0,843 и Cronbach Alpha-0,812). Перцепција радне 
ефикасности наставника операционализована је Скалом перцепције радне ефикасности наставника, 
конструисаном за потребе истраживања. Скала је намијењена за испитивање перцепције ученика о 
активностима које су карактеристичне за ефикасног наставника. Ради се о петостепеној Ликертовој 
скали коју чини 16 тврдњи. Резултати дискриминативне анализе указују да постоје статистички 
значајне разлике у перцепцији радне ефикасности наставника између ученика са различитим нивоом 
мотивације за постигнуће. Уочено је да су слиједеће карактеристике ефикасног наставника одговорне 
за раздвајање група ученика са ниским и високим мотивом постигнућа : “успјешно преноси знања 
свим ученицима”, “служи ученицима као узор”, “подстиче развој даровитих ученика” и сл. Ученици 
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који имају висок мотив постигнућа чешће перципирају да ефикасан наставник треба да "успјешно 
преноси знања" у односу на ученике са умјереним мотивом за постигнуће и ученике са ниским 
мотивом постигнућа. Ученици са ниским нивом мотива постигнућа у већем проценту (24,43%) 
перципирају да ефикасан наставник "не прави разлике међу ученицима", него ученици који имају 
умјерен (10,72%) или висок мотив постигнућа (6,74%). Разлике су утврђене и на преференцији 
других радних карактеристика које треба да има наставник у савременој школи. За ученике са 
високим мотивом постигнућа, ефикасан наставник у савремној школи : “служи ученицима као 
узор"(13,24%), те "успјешно припрема ученике за живот"(9,12%). Добијени резултати показују да 
постоје релације између мотива постигнућа и перцепције радних карактеристика ефикасног 
наставника, с обзиром на ниво мотивације за постигнућем код ученика завршних разреда основних и 
средњих школа у БиХ. Кључне ријечи: мотив постигнућа, перцепција радне ефикасности наставника. 
 
Резиме рада доступан на: http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-
Rezimea-EIP-2012.pdf  
Није достављен апстракт. У библиографској јединици није наведен линк и страница на 
којој се резиме налази у Књизи резимеа. Саопштење је пронађено претрагом сајта ЕИП-а. 
Из доступног није видљива категорија којој рад припада. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19, став 16..........3 бода. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова 
 
7. Крнета, Љ. (2012). Људски капитал, парадигма изазовима глобализације. У Book of 

abstracts (Zbornik povzetkov), стр. 50.  Izаzоvi globalizacije in druzbeno-ekonomsko okolje 
EU. Novo Мesto, 29-30. март 2012. Fakulteta za poslovne in upravne vede, Novo Mesto. 

 
У раду се теоријски разматрају изазови глобализације, те опажање људског капитала као 
парадигме изазпвима социо-економског система ЕУ. 
 
Достављена је копија резимеа и насловне странице Књиге резимеа. Из приложеног се не 
види категорија којој рад припада. Наведени рад не припада области Развојне психологије. 
Није достављена оригинална Књига резимеа, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19, став 16..........3 бода. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова. 
 
8. Крнета, Љ. (2012). Људски капитал, парадигма изазовима глобализације. У Зборнику 

Izаzоvi globalizacije in druzbeno-ekonomsko okolje EU, стр. 319-323. Collection of 
scientific papers. Novo Мesto: Fakulteta za poslovne in upravne vede. 

 
Рад садржи 4 странице, и даје теоријска разматрања људског капитала као чиниоца 
квалитативних промена образовног система, процеса глобализације, те модела 
кросвергенције.  
 
Достављена копија рада и копија насловне стране Зборника. Уз апстракт стоји UDC 
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005.44+331.1, без одређења категорије којој рад припада. Наведени рад не припада 
области Развојне психологије. 
Није достављена оригинални Зборник радова, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини 
Члан 19, став 15..........5 бодова. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова. 
 
9. Крнета, Љ. (2013). Релације између емоционалне интелигенције ученика и перцепције 

радне ефикасности наставника. Књига резимеа са скупа Емпиријска истраживања у 
психологији 2013, стр. 83-84. Објављен на: 

http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-Rezimea-EIP-2013.pdf  
 
У раду су анализиране релације изм еђу емоционалне интелигинције (ЕИ) уценика и перцепције 
радне ефикасности наставника. Полази се од претпоставке да емоционална интелигенција код 
ученика, схваћена као способност "регулације емоција код себе и других", може бити извор разлика у 
перцепцији радних активности наставника, које утичу на успјех ученика. Истраживање је 
реализовано на узорку 1150 ученика завршних разреда основних и средњих школа у БиХ (58,78% 
ученика основних и 41,22% средњих школа). Од тога је 51,56% женских и 48,43% мушких 
испитаника, узраста од 14 до 19 година старости. Кориштен је Тест емоционалне интелигенције са 
задовољавајућим мјерним каактеристикама (Alfa cronbach - 0,79). За испитивање перцепције радне 
ефикасности наставника конструисанаје петостепена скала Ликертовог типа са 16 тврдњи о 
активностима које су карактеристичне за ефикасног наставника. Резултати дискриминативне анализе 
указују да постоје статистички значајне разлике у перцепцији радне ефикасности наставника између 
ученика са ниском ЕИ и ученика са високом ЕИ. Уочено је као тенденција да ученици са високом ЕИ 
чешће перципирају да ефикасан наставник у савременој школи треба да “успјешно преноси знања”, 
док ученици са ниском ЕИ перципирају да је најважнија радна карактеристика ефикасног наставника 
да “Служи ученицима као узор", “Цијени рад, а не толерише нерад". Добијене разлике показују да 
постоје разлике у перцепцији радних карактеристика ефикасног наставника, с обзиром на 
емоционалну инетлигенцију ученика завршних разреда основних и средњих школа у БиХ. Кључне 
ријечи: емоционална интелигенција, перцепција радне ефикасности наставника. 
 
Резиме рада доступан на: http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-
Rezimea-EIP-2012.pdf  
Достављена је копија резимеа и насловне странице Књиге резимеа. Из приложеног се не 
види категорија којој рад припада. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19, став 16..........3 бода. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова. 

 
10. Крнета, Љ. (2013). Релације између емоционалне интелигенције ученика и перцепције 

радне ефикасности наставника. Зборник радова са скупа Емпиријска истраживања у 
психологији 2013, стр. 302-308. Објављен на: http://empirijskaistrazivanja.org/wp-
content/uploads/2016/06/Zbornik_radova_EIP_2013.pdf  

 
Циљ истраживања јесте анализирање релација између емоционалне интелигенције (ЕИ) ученика, 
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њихове перцепције радне ефикасности наставника (ПРЕН), тј.активности које су карактеристичне за 
ефикасног наставника. Анализа релација између емоционалне интелигенције ученика и њихове 
перцепције радне ефикасности наставника заснована је на претпоставци да ЕИ ученика (схваћена као 
способност регулације емоција код себе и других) може бити извор разлика у перцепцији радне 
активности наставника, која утиче на успјех ученика. У том контексту предмет истраживања 
формулисан је као питање о томе да ли постоје разлике у перцепцији радне ефикасности наставника 
између ученика с различитим нивоом емоционалне интелигенције. Анализирана су два аспекта радне 
ефикасности наставника: а) какав „ јесте” у садашњој наставној пракси и б) какав „треба” да буде у 
савременој школи. Истраживање је реализовано на узорку од 1.150 ученика завршних разреда 
основних (58,78%) и средњих школа (41,22%) у БиХ. Примјењен је Тест ЕИ, са задовољавајућим 
мјерним карактеристикама, (Cronbach alpha износи 0,79041). Скала за испитивање перцепције радне 
ефикасности наставника конструисана је по моделу Ликертових сумационих скала, а намијењена је 
за испитивање перцепције ученика о активностима које су карактеристичне за ефикасног наставника. 
Ради се о петостепеној скали коју чини 16 тврдњи. Коефицијент поузданости цијеле скале за 
испитивање ПРЕН-а износи Цронбацх алпха 0,88154. Резултати дискриминативне анализе указују на 
то да постоје статистички значајне разлике у перцепцији радне ефикасности наставника између 
ученика с ниском ЕИ и ученика с високом ЕИ. Уочено је, као тенденција, да ученици с високом ЕИ 
чешће перципирају да ефикасан наставник у савременој школи треба да „Успјешно преноси знања” 
док ученици с ниском ЕИ перципирају да је најважнија радна карактеристика ефикасног наставника 
да „Служи ученицима као узор”, „Цијени рад, а не толерише нерад”. Добијени реyултати показују да 
постоје разлике у перцепцији радних карактеристика ефикасног наставника, с обзиром на 
емоционалну интелигенцију ученика завршних разреда основних и средњих школа у БиХ. 
Кључне ријечи: емоционална интелигенција, перцепција радне ефикасности наставника. 
 

Зборник радова EIP 2013. доступан на: http://empirijskaistrazivanja.org/wp-
content/uploads/2016/06/Zbornik_radova_EIP_2013.pdf. 
 Није достављен апстракт ни рад. У библиографској јединици није наведен линк.. 
Саопштење је пронађено претрагом сајта ЕИП-а. Из доступног није видљива категорија 
којој рад припада.   
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини 
Члан 19, став 15..........5 бодова. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова. 
 
11. Крнета, Љ. (2013). Људски капитал, стратегија кросвергенције и социо економско 

окружење у ЕУ . У књизи резимеа Izziоvi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, 
стр. 46. Mednarodna znanstvena konferenca. Novo Мesto: Fakulteta za poslovne in upravne 
vede. 4-5. april 2013. 

 
У раду се разматра људски капитал као парадигма глобалних процеса у ЕУ, са акцентом на промјене 
у мотивацији људског капитала и промјенама у стратегији образовног система. Као 
најприхватљивији модел промјена  образовног система наводи се модел кросвергенције.  
 
Достављена је копија резимеа, листе аутора и наслова радова  и насловне странице Књиге 
резимеа. Из приложеног се не види категорија којој рад припада. Наведени рад не припада 
области Развојне психологије. 
Није достављена оригинална Књига резимеа, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
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Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19, став 16..........3 бода. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова. 
 
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. Књига сажетака, стр. 148. Загреб, 6-9. 
студенога 2013. 

 
Ово је рад који је скраћена верзија монографије кандидаткиње, у којем се говори о вези 
између опажања ефикасности наставника и црта личности ученика.  
 
Достављена је копија апстракта, насловне стране Књиге резимеа и потврда о учешћу на 
скупу. Из приложеног се не види категорија којој рад припада. 
Није достављена оригинална Књига резимеа, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19, став 18..........1 бод. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова. 
 
13. Крнета, Љ., Симунић, Е. (2013). Подстицање емоционалне компетентности даровитих 

ученика у школи. У Зборнику 18 међународног научног скупа одржаног 29.6.2012. 
Методолошки проблеми истраживања даровитости, стр. 200-214. Вршац: Висока 
школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Павлов“, Univerzitet de 
Vest „Aurel Vlajku“, Арад, Румунија. UDK:37.032.2; ISBN 978-86-7372-171-2, 18(2013), 
p.200-214. Оригинални научни рад. 

 
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. 
 
Достављена је копија рада, насловне стране Зборника и потврда о учешћу на скупу са 
насловом рада. 
У десном горњем углу стоји категорија рада - оригинални научни рад; UDK:37.032.2; ISBN 
978-86-7372-171-2, 18(2013), p.200-214. Није достављен оригинални штампани Зборник 
радова. 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини,  
Члан 19, став 15..........5 бодова 
 
14. Крнета, Д, Крнета Љ (2013). Слобода говора и демократизација друштва. Зборник 

резимеа са научног скупа: Наука и идентитет, књига 2, Пале, Филозофски факултет. 
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Апстракт није достављен 
 
Наведени рад не припада области Развојне психологије. 
Није достављена оригинална Књига резимеа, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19, став 18..........1 бод. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова. 
 
15. Крнета, Љ (2014). Релације између интелектуалних способности ученика и перцепције 

радне ефикасности наставника. У: Б. Димитријевић (Ур.) Индивидуалне разлике, 
образовање и рад: тематски зборник радова. Ниш: Филозофски факултет. стр.137-147. 
УДК 159.922.72.-057.87:371.95.  
 

У раду су презентовани резултати истраживања релација између интелектуалних способности 
ученика и ученичке перцепције радне ефикасности наставника, тј. активности које су 
карактеристичне за ефикасног наставника.Предмет истраживања одређен је претпоставком да 
интелектуалне способности ученика могу да буду извор разлика у перцепцији радне ефикасности 
наставника. Анализирана су два аспекта перцепције радне ефикасности наставника а) какав "јесте" у 
садашњој пракси и б) какав "треба" да буде у савременој школи.Добијени резултати потврђују 
полазну хипотезу о постојању разлике у перцепцији радних карактеристика ефикасног наставника с 
обзиром на интелектуалне способности ученика завршних разреда основних и средњих школа у БиХ. 
Кључне ријечи: ученици, наставници, интелектуалне способности, перцепција радне ефикасности 
наставника. 
 
Достављена је копија рада и насловне стране Зборника. Достављена је потврда о учешћу 
на 9. конференцији са међународним учешћем "Дани примењене психологије", одржаној 27-
28. септембра 2013. У десном углу уз име аутора стоји  УДК 159.922.72.-057.87:371.95, без 
одређења категорије којој рад припада. 
Није достављен оригинални Зборник радова, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини 
Члан 19, став 15..........5 бодова. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова. 
 
16. Крнета, Љ. (2014). Подстицање креативности ученика у школи моделом ненасилне 

комуникације. 20. округли сто: Даровитост и креативност. Развојна перспектива 
креативне перформансе. стр. 62-63. Међународни научни скуп. Вршац: Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача „Михаило Павлов“, Универзитет "Св. 
Климент Охридски" - Педагошки факултет, Битола, Македонија, Universitatea de Vest 
"Aurel Vlaicu", Arad, Romania, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Slovenija. 

 
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.  



48 
 

 
Достављена је копија апстракта, насловне странице Књиге резимеа и потврда о активном 
учешћу на скупу са насловом теме. Из приложеног се не види категорија којој рад припада. 
Није достављена оригинална Књига резимеа, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19, став 16..........3 бода. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова. 
 
17. Крнета, Љ. (2014). Perception in the Present and the Future Vision of Gifted and Other 

Students. European Council for High Ability (ECHA). University of Ljubljana, Faculty of 
Education, MiB, d.o.o. 14. међународна конференција: Re: Thinking Giftedness: Giftedness 
in the Digital Age. Programme and Abstract Book, pp. 179. 17-20. септембар 2014. 
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.  
 
Достављена копија апстракта са насловном страном Књиге резимеа, дио програма скупа и 
сертификат о учешћу на Интернационалној конференцији. Из приложеног се не види 
категорија којој рад припада. 
Није достављена оригинална Књига резимеа, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19, став 16..........3 бода. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова. 
 
18. Крнета, Љ., Бундало, Г. (2014). Перцепција садашњости и визија будућности даровитих 

ученика, Зборник 19, Међународни научни скуп Даровити и квалитет образовања, стр. 
286-293. Висока школа струковних студија "Михаило Павлов", Вршац; Универзитет 
"Св. Климент Охридски" - Педагошки факултет, Битола, Македонија, Universitatea de 
Vest "Aurel Vlaicu", Arad, Romania, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Slovenija. 
 

Апстракт и рад нису достављени. 
 
Достављена је потврда о учешћу на скупу, са насловом теме кoја се наводи и у 
библиографској јединици. Из приложеног се не види категорија којој рад припада као ни 
његов садржај. 
Није достављен оригинални Зборник радова, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
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Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у целини 
Члан 19, став 15..........5 бодова. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова. 
 
19. Крнета, Љ (2014). Relations between student achievement motive and perception of work 

efficiency of teachers. Research in Pedagogy. 4(1), 50-57. Academy for Education Belgrade, 
Preschool Teacher Training College „Mihailo Pavlov“, Vrsac. Original scientific paper 
UDC:371.321 
 

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. 
Резултати указују на значајну разлику у перцепцији радне ефикасности наставника између ученика 
са високим и ниским мотивом постигнућа. 
 
Достављена копија рада са насловном страном часописа. У десном горњем углу стоји 
категорија рада - оригинални научни рад; UDK:371.321 Није достављен оригинални 
штампани примјерак часописа. Категоризација домаћих часописа (Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) - Категоризација домаћих 
научних часописа за друштвене науке за 2014. годину: психологија, педагогија, андрагогија 
и специјално васпитање- психологија, педагогија, андрагогија и специјално васпитање, 
Наслов часописа: Истраживања у педагогији, Издавач: Српска академија 
образовања и Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, 
Вршац. ISSN: 2217-7337, M52.  
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја,  
Члан 19, став 9 ..........6 бодова  
 
20. Крнета, Љ (2014). Глобализација и перцепција квалитетног образовања. Зборник 

радова Глобализација и сувереност, с освртом на БиХ, EDH,  Бањалука. стр. 535-539. 
Претходно саопштење UDK 316.334:338.124.4]:378 

 
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.  
 
Достављена копија рада са насловном страном. Из приложеног се не виде странице и 
категорија публикације, уписани су из приложене библиографије. У горњем десном углу уз 
име аутора стоји: Претходно саопштење UDK 316.334:338.124.4]:378 Није достављен 
оригинални штампани примерак публикације, линк или електронска верзија на CD-у. 
Kратко или претходно саопштење 
Члан 19, став 42 ..........1 бод  
 
21. Крнета, Љ. (2014). Нова знања о мотивацији људског капитала и модалитети промјена 

у глобалном друштву у ЕУ. Zbornik povztkov Mednarodne znanstvene konference Izzivi 
globalizacije in druzbeno – ekonomsko okolje EU. Ново Место 

 
Апстракт није достављен.  
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Није достављена Књига резимеа, нити други материјал из ког би се видела категорија 
рада. Наведени рад не припада области Развојне психологије. 
Није достављена оригинална Књига резимеа, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19, став 16..........3 бода. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова. 
 
22. Крнета, Љ. (2014). Нова знања о мотивацији људског капитала и модалитети промјена 

у глобалном друштву у ЕУ. Zbornik prispevkov Mednarodne znanstvene konference Izzivi 
globalizacije in druzbeno – ekonomsko okolje EU. Ново Место 

 
Апстракт и рад нису достављени. 
 
Није достављен Зборник радова, нити други материјал из ког би се видела категорија рада, 
садржај и странице. Наведени рад не припада области Развојне психологије. 
Није достављен оригинални Зборник радова, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
Члан 19, став 15..........5 бодова. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова. 

 
23. Крнета, Љ. (2015). Креативност – трошак или инвестиција модерне ЕУ. Zbornik 

povzetkov Mednarodne znanstvene konference Izаzivi globalizacije in druzbeno – ekonomsko 
okolje EU, 16-17. април  2015., стр. 57., Ново Место. 

 
Ауторка у апстракту креативност посматра у контексту савременог друштва, где знање, као 
интелектуални капитал, мотивација, емоционална интелигација и самоефикасност постају 
важни ресурси. 
 
Достављена копија апстракта са насловном страном Књиге резимеа.Из приложеног се не 
види категорија којој рад припада. 
Није достављена оригинална Књига резимеа, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19, став 16..........3 бода. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова. 
 
24. Крнета, Љ. (2015). Креативност – перцепција психолошке природе даровитих у 

модерном друштву. 21. округли сто: Даровити и дидактичка култура, Књига резимеа, 
стр. 61-62. Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача 
„Михаило Павлов“, Универзитет "Св. Климент Охридски" - Педагошки факултет, 
Битола, Македонија; Universitatea de Vest "Aurel Vlaicu", Arad, Romania; Manchester 
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Metropolitan University, UK; Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Slovenija. 
 
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.  
 
Достављена копија апстракта, насловне странице Књиге резимеа и потврда о учешћу на 
међународном научном скупу са насловом теме. Из приложеног се не види категорија којој 
рад припада. 
Није достављена оригинална Књига резимеа, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19, став 16..........3 бода. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова. 
 
25. Крнета, Љ (2016). Европска унија данас и у будућности – простор стереотипа и 

социјалне перцепције. Zbornik povztkov Mednarodne znanstvene konference Izzivi 
globalizacije in druzbeno – ekonomsko okolje EU, 14-15. април 2016, стр.59. Visoka škola 
za upravljanje in poslovanje Novo Mesto, Ново Место 

 
Ауторка промишља о перцепцији Европске Уније, али недовољно је из апстракта јасно о чијој 
перцепцији је реч. Такође се наводи да је социјална перцепција ЕУ различита од економске, као и да 
према резултатима истраживања из 2010. и 2013., даровити имају песимистичнију перцепцију 
садашњости од других, док у визији будућности нису утврђене значајне разлике. 
 
Достављена копија апстракта, насловне странице Књиге резимеа, потврда о учешћу на 
међународном научном скупу, текст о одржаној конференцији у ком стоји да је др Љиљана 
Крнета одржала једно од четири пленарна предавања. Из апстракта и библиографске 
јединице се не види да је ријеч о пленарном предавању. Из приложеног се не види 
категорија којој рад припада. Наведени рад не припада области Развојне психологије. 
Није достављена оригинална Књига резимеа, линк или електронска верзија на CD-у. 
Није достављена тражена потврда Уредника или Председника Програмског одбора са 
одређењем категорије којој рад припада и одређењем категорије којој припада скуп. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19, став 16..........3 бода. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова. 
 
26. Крнета, Љ. (2016). Perception of Present and Vision of Future of Gifted Students. Universal 

Journal of Educational Research, Vol 4, No 8, pp. 1745-1752. Horizon Research Publishing 
Corporation. DOI: 10.13189/ujer.2016.040801. Доступно на: 
 http://www.hrpub.org/download/20160730/UJER1-19505987.pdf 

 
Giftedness and talent are the focus of many professional and scientific debates. Starting from the 
phenomenological interpretation that emphasizes the perception of self and reflects the subjective 
experience of the present and the future, the author presents the attitude of the gifted and other students 
towards the psychological nature of self-awareness. This includes the emotions - values components of 
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personality and relation towards self-awareness. The empirical and non-experimental research was 
conducted on a sample of 688 high school students (grammar, technical, art schools). The sample included 
students from various places, aged 15 to 18 years. The survey was conducted in order to examine the 
perception of the present and the vision of future of the gifted and other students, as determinants of self-
awareness. The study results showed that there is a statistically significant difference in the perception of 
the present, between the gifted and other students. The gifted students appear to have gloomier perception 
of present in relation to other students. In the perception of the vision of future between the gifted and other 
students, there were no statistically significant differences in their views of future. The results point to a 
great need for more empirical studies on the topic of giftedness in the region and more complex review of 
personality of giftedness using a holistic approach. At a time of global changes, which encompass all 
segments of society, inevitably raises the question of quality of education for the gifted and other students. 
These topics are very complex and require a serious pluralistic approach to different paradigms and 
theories, as well as empirical validation. Therefore, the issue of quality of education of gifted is an 
imperative and a challenge of the modern humanistic approach in education (Превод: Перцепција 
садашњости и визија будућности даровитих ученика: 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 15-18 година). 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.Резултати указују на потребу за будућим 
истраживањима даровитих у региону, као и шири холистички приступ). 
 
Достављена копија апстракта са насловом рада, датумима прихватања за објављивање. 
На достављеној копији нема имена аутора. Рад је на основу библиографске јединице 
пронађен на: http://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=95&iid=957  
 
Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја 
Члан 19. став 8. .....10 бодова 
 
27. Крнета, Љ. (2016). Relationship between intellectual abilities of students and perception of 

work efficiency of teachers. Posters Research, Programme Booklet, 15th International ECHA 
Conference “Talents in Motion”, 2-5. March 2016., Viena, Austria.  
http://www.echa2016.info/images/downloads/ECHA2016_Booklet.pdf  и 
http://www.echa2016.info/images/downloads/01-PosterResearch.pdf 
 

Достављен програм постер секције. Из приложеног се не види категорија којој рад 
припада. Није достављен апстракт. 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
Члан 19. став 16. ..........3 бода. Без потврде Уредника или Председника Програмског 
одбора - 0 бодова 
 
28. 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 
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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: 37 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 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
 

1. Крнета, Љ. (2016). "Перцепција породичних вредности и визија будућности младих 
људи",предавање на Kонференцији на тему "Породичне вриједности у савременом 
друштву", одржаној 21.12.2015. у организацији Клуба студената Факултета 
политичких наука Бања Лука у сарадњи са Министарством породице, омладине и 
спорта, градом Бања Лука, уз подршку Универзитета у Бањој Луци. 

 
Достављена копија потврде Предсједника Клуба студената Факултета политичких наука 
Бања Лука. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе 
повећању угледа Универзитета  
Члан 22. став 22 ........ 2 бода 
 
Чланство у комисијама за одбрану рада другог циклуса 
 
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. 
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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. 
 
Квалитет педагошког рада на Универзитету, Члан 25. 
 
Кандидаткиња је, у периоду од 2012-2016 радила као доцент да Факултету политичких 
наука, Универзитета у Бањалуци, као наставник на предмету Основи психологије и Развојна 
психологија, те на Академији уметности, као наставник на предметима Психологија и 
Психологија стваралаштва.  

Достављени резултати анкете студената о квалитету наставе који изводи показују 
добре оцене. 

Кандидаткиња је доставила оцене студената (није познату за коју школску годину) 
Факултета политичких наука, за предмет  
Основи психологије, која износи 3,53. вјежбе .... 3.51. 
Развојна психологија (2013/14) ...3.58; вјежбе .... 3.56. 
 
Достављене су оцене за 2 предмета (3.56), просјечнa оцјенa 3,50 - 4,49 ….. 8 бодова 
 
Квалитет педагошког рада на Универзитету ............8 бодова  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 28 бодова 

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

 

 
1. Крнета, Љ. (2010). Психолошко-педагошке претпоставке васпитно-
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образовног рада дјеце са посебним потребама. У Зборнику III mednarodna 
strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih, стр. 17-29. Љубљана: MiB d.o.o. 

Члан 22, став 5 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора)  
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.)  
1. Крнета, Љ. (2016). Нове парадигме – холистички приступ креативности дјеце, 

Предавање по позиву на IX Međunarodna strukovna konferenca vzgoiteljev v vrtcah 
(Словенија, Низоземска, Велика Британија, Босна и Херцеговина и Чешка), Зборник 
радова,  стр. 18-27. Mib d.o.o. i MIB EDU, Љубљана.   

 
Достављена копија потврде о изведеном предавању и програм конференце. 
 
Правилник нема члан који наводи пленарно предавање на стручном скупу штампано у 
целини. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе 
повећању угледа Универзитета  
Члан 22. став 22 ........ 2 бода 
 
2. Kрнета, Љ. (2016). Нове парадигме – холистички приступ креативности дјеце 

предшколског узраста. У Зборнику: Nadarjeni in talentovani predškolski otrok, стр. 18-27, 
IX Međunarodna strukovna konferenca vzgoiteljev v vrtcah (Словенија, Низоземска, 
Велика Британија, Босна и Херцеговина и Чешка), Mib d.o.o. i MIB EDU, Љубљана.   

 
Ово је теоријски рад на 10 страница у оквиру којег ауторка говори о креативности деце 
предшколског узраста, те о значају одраслих и стимулативне социјалне средине на подстицање 
креативности у том узрасту. Ауторка у раду пореди савремене теорије креативности, са неким 
ранијим теоријама. 
 
Достављене копије рада, насловне стране Зборника, потврде о изведеном предавању и 
учешћу на стручној конференцији. 
Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа 
Члан 22, став 5........3 бода 

 
3. Крнета, Љ. (2016). Креативност у школи – продукт савременог и (или) традиционалног 

образовања. Предавање по позиву на X međunarodna strokovna konferenca učiteljev 
podaljšanega bivanja (Slovenija, Bosna in Hercegovina, Nemčija) Praktične strategije v 
OPB, MiB d.o.o., MIB EDU, Љубљана 

 
Достављена копија програма конференце. 
 
Правилник нема члан који наводи пленарно предавање на стручном скупу штампано у 
целини. 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе 
повећању угледа Универзитета  
Члан 22. став 22 ........ 2 бода 
 
4. Крнета, Љ. (2016). Креативност у школи – продукт савременог и (или) традиционалног 

образовања. У Зборнику: Praktične strategije v OPB,  стр.25-34, X međunarodna strokovna 
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konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (Slovenija, Bosna in Hercegovina, Nemčija),  MiB 
d.o.o., MIB EDU, 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.  
 
Достављене копије рада и насловне стране Зборника. 
 
Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа 
Члан 22, став 5........3 бода 
 
5. Крнета, Љ. (2016). Gifted in the Eyes if Others.European Council for High Ability (ECHA) 

News, Autumn, 2016., volume 30. no 2. pp.4-5.  www.echa.info. 
 
У тексту је представљена организација "Заједно у Европу", оснивачи и запослени, циљеви и задаци, 
те активности које су организовали. Ове активности су презентоване на интернационалној 
конференцији одржаној у септембру 2016. под називом "Даровити у очима других" у Бањалуци, а од 
стране наведене организације.Текст је написан на двије странице. Други дио текста наводи неколико 
истраживања даровитих и талентованих, спроведених у периоду 2012-2016., те конференције на 
којим су резултати саопштавани, од којих је послледња 15. ECHA конференција у Бечу. 
 
Достављена је копија публикације. 
 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе 
повећању угледа Универзитета  
Члан 22. став 22 ........ 2 бода 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 12 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 77 бодова 

 
 
 

 
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 образовне 
активности, пре и после последњег избора), 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.  
Одлуком Сената Универзитета у Бањој Луци број 02/04-3.3829-39/16 од 22.12.2016., достављене 
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Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци, протокол број 07/2789-3, од 30.12.2016., 
Извјештај комисије је враћен како би се кориговао у смислу категоризације научних радова, те да 
се уз потписе чланова Комисије наведу имена и академске титуле истих, а у складу са 
Правилником о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој 
Луци. У складу са захтевима Сената, Комисија је тражила потврде Уредника и Председника 
Програмских одбора о категорији научних радова и категорији скупова. Кандидаткиње су 
обавештене о захтевима, а имале су два месеца да доставе тражене потврде. Објављени радови и 
саопштења, без наведених потврда нису бодовани. 
 
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 (227 бодова) 
2. др Љиљана Крнета (77 бодова) 

 
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 (227). Прецизније,  др Александра Хаџић има више научних радова од 
значаја за развој науке у ужој научној области за коју се бира  
- радови у часописима од међународног значаја (1),  у часописима од националног значаја (2),   
- зборницима са скупова (конференција, симпозија) са међународним учешћем (6),  
- саопштења са међународних скупова (9), од којих за 2 (6th International Attachment Conference, 

University of Pavia, Italy (poster), ID n° 43, IAC2013; 5th International Conference Воспитание и 
обучение детеи младшего возраста, Moscow, Lomonosov MSU. Early Childhood Care and 
Education, www.ecceconference.com  Abstract Book (Сборник материалов), pp. 75.  ECCE 2016. 
ISSN 2308-6408) није достављена потврда Уредника или Председника Програмског одбора, те 
нису бодовани, и  

- научних скупова националног значаја (3) од којих такође један није бодован због 
недостављене потврде, као и  

- монографију у области за коју се бира.  
Кандидаткиња је доставила оригиналне штампане часописе, зборнике радова, књиге резимеа и 
тражене потврде са категоријама радова и категоријама научних скупова. 
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 (10 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.  
 
Kандидаткиња  др Александра Хаџић има и више од потребног броја научних радова од значаја 
за развој науке у ужој научној области за коју је расписан конкурс, објављених у научним 
часописима са рецензијама, монографију у области за коју се бира, као и потребан број 
учешћа у комисијама.   
Према достављеној документацији видљиво је да је кандидаткиња  др Александра Хаџић, изузетно 
посвећена научном раду и  јасно профилисаних квалификација управо у области Развојне 
психологије.  Кандидаткиња 17 година ради на факултету и прошла је звања од асистента до 
актуелног избора у звање ванредног професора, и сва су из области Развојне психологије. 
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.  
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Кандидаткиња др Љиљана Крнета, према достављеној документацији, има значајно радно 
искуство и шест година у звању доцента на високошколској институцији на Универзитету у Бањој 
Луци. Разматрајући њен научни допринос, Комисија констатује да кандидаткиња има велики број 
- научних радова штампаних у зборнику извода  (17), који нису бодовани јер ни за један од 

њих није достављена тражена потврда са одређењем категорије рада и скупа. За 5 од њих 
(радови под редним бројевима 4., 6., 14., 21. и 27. овог Извештаја у делу о научној/уметничкој 
делатности кандидата) нису достављени апстракти, док су за остале радове достављене копије 
апстраката, али не и оригиналне Књиге резимеа, линкови на којим се могу пронаћи или 
електронске верзије Књига резимеа на CD-у. За 5 од њих (радови под редним бројем 12., 15., 
16., 17., 24. и 25.) достављена је потврда о учешћу на скупу без одређења категорије рада. 5 од 
наведених радова (радови под редним бројевима 7., 11., 14., 21. и 25.)  не припадају области 
Развојне психологије. 

- 8 научних радова штампаних у целини у зборницима са скупова, од којих 5 (радови под 
редним бројем 3., 8., 10., 18. и 22.) нису бодовани јер није достављена тражена потврда о 
категорији којој рад припада. За 3 од њих (радови под редним бројем 10., 18., и 22.) нису 
достављени ни радови ни апстракти, ни као копије, ни као оригинални зборници. За 2 рада 
(радови под редним бројем 3. и 18.) достављене су потврде о учешћима на скуповима из којих 
се не види категорија којој рад припада. 2 рада (радови под редним бројевима 8. и 22.) не 
припадају области Развојне психологије. 3 рада су садржавала категорију којој припадају, 
УДК бројеве, од којих су 2 оригинални научни радови са међународних скупова (радови под 
редним бројевима 2. и 13.) а један (редни број 20.) је категорисан као претходно саопштење, и 
бодовани су према Правилнику о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци. 

- 2 рада објављена у часописима, од којих је рад под редним бројем 19. објављен у часопису од 
националног значаја, а рад под редним бројем 26. у међународном. За рад под редним бројем 
26. достављена је копија апстракта рада на којој се не нализи име аутора, као ни категорија 
рада. У библиограској јединици није наведен линк сајта на ком се рад може пронаћи.  

- За известан број радова кандидаткиња наводи да су предавања по позиву, али не доставља 
документацију. 3 од њих су предавања са стручних скупова (радови под редним бројевима 1. 
и 3. у делу извештаја о стручној делатности кандидата), а 1 од њих припада претходном 
избору (рад под редним бројем 1. стручне дјелатност кандидата прије последњег 
избора/реизбора). Један од њих представља предавање одржано у склопу пројекта Клуба 
студената Факултета политичких наука Бања Лука. 

- Монографију објављена након последњег избора, која није из области Развојне психологије.  
Кандидаткиња није доставила оригиналне часописе, зборнике са скупова и књиге резимеа, а није 
доставила ни тражене потврде са одређењима категорије којој рад припада и категорије скупа. 
Приложена документација је у више случајева мањкава, особито у ситуацијама у којим нема 
апстраката и целовитих радова, иако се наводе у библиографским јединицама. У библиографским 
јединицама недостају странице из књига резимеа, те линкови на којим се радови могу наћи 
уколико су доступни у електронској форми. У ситуацијама у којим је то било могуће, Комисија је 
пронашла потребне линкове и сајтове (3 саопштења објављена у књигама резимеа и 1 рад 
објављен у Зборнику са скупова Емпиријска истраживања у психологији и часопис Universal 
Journal of Educational Research). 
У извјештају недостају подаци о просечној оцени постдипломских студија, као и претходном 
избору у звање вишег асистента, тражени чланом 30. Правилника о поступку и условима избора 
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, јер их кандидаткиња није доставила. 
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. Kандидаткиња је поводом оцене квалитета 
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педагошког рада, доставила процене за два предмета (за предавања и вежбе) и остварила 8 бодова. 
Других података о стручном раду кандидаткиње нема.   
Kандидаткиња je у претходном периоду имала избор на Oпштој (Независни универзитет Бања 
Лука, доцент, 01.12.2010. године, ужа научна област Општа психологија), а не Развојној 
психологији. Магистарска и докторска теза кандидаткиње нису из области Развојне психологије. 
Узевши у обзир све јединице које су се могле бодовати, кандидаткиња др Љиљана Крнета 
остварила је 77 бодова.  
 
На основу изложеног, Комисија предлаже Наставно-научном вијећу Филозофског 
факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци да се 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 
 
 
У Бањој Луци, 30.4.2017. године 

 
 
Потпис чланова комисије 

 

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

_______________________________________________ 

 

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

__________________________________________________ 
 

 

3. др Александар Бауцал,  
редовни професор за ужу научну област Развојна 
психологија,  
Филозофски факултет у Београду, члан. 

__________________________________________________ 
 

4.  

5.  

6.  

IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 
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