


2 
 

 

Састав комисије: 

   а )  д р  Д р а ж е н к о  Ј о р г и ћ ,  ва н р е д н и  п р о ф е с о р  за уже научне области Општа  

педагогија и Андрагогија, Филозофски факултет у Бањој Луци, предсједник; 

б) др Тања Станковић-Јанковић, ванредни професор за ужу научну област Методика 

васпитно-образовног рада, Филозофски факултет у Бањој Луци, члан; 

в) др Златко Павловић, ванредни професор за ужу научну област Општа педагогија, 

Филозофски факултет у Палама, члан. 

 

 
 

Пријављени кандидати 
 

Анкица Сузић, мастер педагогије 

Марина Мијатовић, мастер педагогије 
 

 

II  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Анкица (Радивој и Смиља) Сузић (дјевојачки 

Миливојац) 
Датум и мјесто рођења: 01.12.1983. Бања Лука, Република Српска — 

БиХ 

Установе у којима је био запослен: 

– Sportina group, AB Line, d.o.o. Sarajevo 
– Astra sport bets, Banja Luka  
– Универзитет у Бањој Луци, Филозофски 

        факултет 

Радна мјеста: 
Tрговац 
Aсистент 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

–  Друштво педагога Републике Српске 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: 
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски 
факултет 

Звање: дипломирани педагог 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2013. године 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,00 (7,96 математички заокружено = 8,00) 

Постдипломске студије: 

Назив институције: 
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски 

  факултет 
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Звање: мастер педагогије 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2018. године 

Наслов завршног рада: Модели укљчивања ученика у наставу 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Педагошке науке 
Општа педагогија 

Просјечна оцјена: 9,90 (9,92 математички заокружено = 9,90) 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: - 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

- 

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

– Филозофски факултет Универзитета у 
Бањој Луци, асистент за ужу научну 
област Општа педагогија, 2014. године 

– Филозофски факултет Универзитета у 
Бањој Луци, асистент за ужу научну 
област Методика васпитно-образовног 
рада. 

 
 

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 

 
Оригинални научни рад у часопису од националног значаја 
1. Suzić, N., Jelić, V. i Suzić, A. (2013). Odvajanja bitog od nebitnog: OBN model učenja. 

Sportlogia, 9(2), 101–117. 

Оригинални научни рад,  
UDK:378.014.3:371.147;  

doi 10.5550/sgia.130902.se.001S 
 

Аутори су експериментално провјерили ОБН модел учења (Одвоји битно од небитног). 
Познато је да ученици најчешће уче све градиво одреда. На тај начин усвајају и низ небитних 
информација. Врло брзо уоче да им те информације не требају низашто друго него за школску 
оцјену. За кратко вријеме замрзе учење и школу. Треба да уче само битне информације. Први 
корак који треба да савлагају је да одвоје битно од небитног. Управо тај корак аутори су 
експериментално провјеравали на узрасту петог разреда основне школе (10 година старости). 
Резултати су показали да дјеца ово могу савладати, али да јe потребно око 18 школских часова, 
а експеримент је трајао 9. Основни услов научности је да истраживање буде обновљиво. 
Управо то аутори нуде у овом раду. Наиме, овај експеримент би требало поновити на истом 
или већем узорку у трајању од 18 школских часова. 

(Члан 19.9; 6 бодова) 
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Радови послије последњег избора/реизбора 

Прегледни рад у часопису од националног значаја 
 
2. Сузић, Н. и Миливојац, А. (2014). Очекивања након потписивања Болоњске деклара-

ције. Педагошка стварност, 60(4). 723–740. 

Прегледни чланак, 
UDK: 37.014.3(4):37.017;  

doi:  нема 
У овом раду аутори р а з м а т р а ј у  п и т а њ е б у д у ћ н о с т и Болоњског процеса у 

контексту форме и суштине. Наиме, од 1988. године, када је овај процес почео, па до данас, 
евидентно је да се Болоњски процес препознаје првенствено по форми, а да је суштина том 
процесу упорно измицала. Данас живимо у учећој цивилизацији, а тома како брзо, добро и 
са вољом учимо, Болоњски процес готово да и не посвећује пажњу. У ово раду аутори се 
фокусирају на то шта нам је показао двадесети вијек и закључују: двадесети вијек нам је 
омогућио да сагледамо куда иду системи образовања у појединим земљама, да сагледамо 
цивилизацијске трендове промјена у образовању. Аутори указују и на отпоре Болоњском 
процесу. Након тога разматрају футурологију образовања и наглашавају да је образовање за 
слободно вријеме и у слободном времену изузетно важно, а то указује на значај цјеложивот-
ног учења. У раду су даље разматрани негативни и позитивни исходи образовања, а потом је 
указано на то гдје је Болоњски процес данас уз указивање на примјер града Болоње у 
Италији. 
 

(Члан 19.9; 6 бодова)  

Оригинални научни рад у часопису од националног значаја 

3. Сузић, Н. и Сузић, А. (2014). Крос импакт метод. Синтезе, 3(6), (21–36).  
 
 

Оригинални научни рад, 
UDK 303.725.38;  

doi 212004620 

У овом раду аутори приказују примјену крос-импакт модела у педагогији. Ради се о 

методолошком приступу који укршта варијабле на нов, али статистички оправдан, начин. 

То је новост у педагошкој науци, али и у методологији истраживања социјалних и 

психолошких појава. Укрштају се догађаји и процеси, односно предвиђања експерата како 

ће догађаји и процеси у будућности дјеловати једни на друге. Дакле, ради се о 

футуролошкој методологији, о предвиђању будућности без кога педагогија данас не може 

остварити своје циљеве. Овдје су илустрована два крос-импакт приступа: дужи, дат у 14 

корака и краћи, дат у четири корака. Сваки од ових приступа попраћен је математичким и 

статистичким формулама које нам омогућују квантификацију, односно свођење на 

нумерички израз вјероватности да ће се дати догађај или процес у будућности заиста 

десити. Предност овог приступа је у томе што олакшава планирање у образовању које је до 

сада било препуштено лаичким процјенама и оцјенама. 

(Члан 19.9; 6 бодовa) 
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 Оригинални научни рад у часопису међународног значаја 

 

4. Suzić, N., Selimović, H., Stanković-Janković, T., Mikanović, B., Kević-Zrnić, S., Suzić, A. & 
Tubica, A. (2016).  Efficiency of SRI model of learning. British Journal of Education, Society 
& Behavioural Science, 18(1), 1–15. 

 
 

Изворни научни рад, 
ISSN 2278-0998; 

doi: 10.9734/BJESBS/2016/28396 

Циљ овог рада је доказати ефикасност ОБН (SRI) модела учења (Одвајање битног од 

небитног). Ради се о двије студије. Једна се односи на примјену ОБН модела учења у петом 

разреду основне школе, а друга на узорак од 36 школских часова на којима је ОБН одел 

примијењен у различитим дисциплинама. Прва студија је показала: (1) да ОБН модел даје 

боље ефекте него традиционална меморизирајућа настава, (2) ученици су исказали више 

уживања у учењу када су учили по ОБН моделу, (3) ОБН модел смањује ниво негативних 

емоција и (4) ученици узраста 10 година су показали да значајно могу овладати ОБН 

моделом учења, али да би још часова требало да потпуно овладају овим моделом. Друга 

студија је показала: (1) да су се ученици више укључивали у наставу на свим наставним 

предметима, (2) ОБН модел подиже ефикасност индивидуалног рада. 
 

 

(Члан 19.8; 3 бода) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 21 бод 
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г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора  

 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

Наставни рад  
Наставни рад 

На Филозофском факултету у Бањој Луци: 

a) Студијски програм педагогије – Први циклус студија: Увод у социологију 

образовања (1. година, 1. семестар, обавезни предмет), Менаџмент квалитета у 

образовању (2. година, 3. семестар, изборни предмет), Образовна технологија (2. 

година, 4. семестар, обавезни предмет), Педагогија спорта (2. година, 4. семестар, 

изборни предмет), Школска администрација (3. година, 6. семестар, изборни 

предмет), Школско законодавство (3. година, 6. семестар, изборни предмет), 

Педагошка дијагностика (4. година, 8. семестар, обавезни предмет) ; 

б) Студијски програм предшколског васпитања – Први циклус студија: Социологија 

образовања (1. година, 2. семестар, обавезни предмет) и Педагогија спортских 

активности (2. година, 3. семестар, изборни предмет); 

в) Студијски програм разредне наставе – Први циклус студија: Образовна технологија 

(2. година, 3. семестар, обавезни предмет), Педагогија рекреативнo спортских 

активности ученика (3. година, 5. семестар, изборни предмет);  
 
 
 
Квалитет образовне дјелатности на Универзитету 

Према анкетама студената о квалитету наставе у љетном семестру академске 2016/2017. 

кандидат је оцијењен оцјеном изврсно. И у осталим вредновањима кандидат је оцијењен 

изузетно високим оцјенама. 

Предмети: Социологија образовања – 4,57; Образовна технологија – 4,37; Педагогија 

спорта – 4,92, Менаџмент квалитета у образовању – 4,68;  Педагогија спортских активности 

– 4,95,  Школска администрација – 4,37, Педагошка дијагностика – 3,91 

(Члан 25; 10 бодова) 
 
Бодови остварени на основу просјека оцјена са првог и другог циклуса студија 

(Члан 26) 
Први циклус: 7,96 х 10 = 79,6 

  Други циклус: 9,92 х 10 = 99,2 
  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 178,8 бодова 
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д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
 

Кандидат је прошао обуку Социјално-едукативног центра (SEC), тема Образовни рад са 
одраслима; Бања Лука, мај 2016. године. 

(Члан 22.22; 2 бода) 
 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

Кандидат је прошао обуку програма Седме зимске школе педагога и директора, тема: 

Даровита и талентована дјеца и млади у васпитно-образовном процесу; Јахорина – 

хотел Бистрица март 2016. године. 

(Члан 22.22; 2 бода) 
 
 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

Кандидат је прошао обуку програма Стручног семинара за педагоге и директоре 
средњих школа; Јахорина – хотел Бистрица март 2016. године. 

(Члан 22.22; 2 бода) 
 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

Кандидат је прошао обуку програма Осме школе педагога и дирeктора средњих школа; 
тема: Оцјењивање у васпитно-образовном процесу. Квалитет васпитно-образовног 
процеса. Концепције и модели савремене средње школе. Теслић – хотел Кардиал, март, 

2017. године. 

(Члан 22.22; 2 бода) 
 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

Кандидат је прошао обуку програма Осме школе педагога и дирeктора основних школа и 
предшколских установа; тема: Оцјењивање у васпитно-образовном процесу. Квалитет 
васпитно-образовног процеса. Концепције и модели савремене школе и предшколске 
установе. Теслић – хотел Кардиал, април, 2017. године. 

(Члан 22.22; 2 бода) 
 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

Кандидат је прошао обуку програма Девете школе педагога и дирeктора основних 
школа; тема: Васпитна улога васпитно-образовне установе. Квалитет васпитно-
образовног процеса. Подршка дјеци у ризику. Теслић – хотел Кардиал, фебруар, 2018. 

године.  
(Члан 22.22; 2 бода) 

  
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 12 бодова  
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА  221,8 
Просјечна оцјена с првог и другог циклуса студија  178,8 

Научно/умјетничка дјелатност кандидата  21,0 
Образовна дјелатност кандидата  0 
Стручна дјелатност кандидата  12 
Вредновање наставничких способности  10 
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Други кандидат 
 

а) Основни биографски подаци: 
Име (име оба родитеља) и презиме: Марина (Мирослав и Драгица) Мијатовић 
Датум и мјесто рођења: 28.01.1990. Карловац, Република Хрватска 

Установе у којима је био запослен: 

– Михаило Палов, Висока школа 
струковних студија у Вршцу, сарадник у 
настави; 

– НУБЛ Независни универзитет Бања Лука 
– хонорарни ангажман. 

 

Радна мјеста: 
Демонстратор 
Асистент 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

– Нема података 

 
 
б) Дипломе и звања: 
 

Основне студије 

Назив институције: 
Универзитет у Новом Саду, Филозофски 
факултет 

Звање: дипломирани педагог 

Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2013. године 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,90 (8,87 математички заокружено = 8,90) 

Постдипломске студије: 

Назив институције: 
Универзитет у Новом Саду, Филозофски 
факултет 

Звање: мастер педагогије 

Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2014. године 

Наслов завршног рада: Нема пoдатака 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Педагошке науке 
Општа педагогија 

Просјечна оцјена:   10  

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: - 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

- 

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

- 

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

– Нема избор 
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в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 

Оригинални научни рад 
1. Mijatović, M. (2014). Possibl ways to organize free time of the young. In Research in 

pedagogy 2 (pp. 37–48). Novi Sad. 

 

Оригинални научни рад,  
UDK: 379.8.091;  

doi: нема података 
Организовање слободног времена људи у будућности ће имати све више значаја. За 

овај феномен наука се интересује од када постоји људско друштво, од када постоји 
цивилизација. Свједоци смо да је слободно вријеме представља сталну тврђаву коју 
човјек настоји освојити. Најнапредније цивилизације у људском друштву су биле оне у 
којима су људи имали највише слободног времена. Ово истраживање је проведено на 
узорку од 100 студената узраста од 18 година. Ово истраживање посвећено је питању 
како млади троше своје слободно вријеме и какве су им могућности. Резултати су 
показали да млади имају много слободног времена које не користе адекватно, а школе 
немају програма који би помогли младима да боље организују своје слободно вријеме. 

 
 

 (Зборник у коме је рад објављен није лиценциран тако да нема бодова по Правилнику 
о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој 
Луци). 
 

Радови послије последњег избора/реизбора 

2. Мијатовић, М. и Карић, Е. (2015). Проблеми васпитања у савременој породици. 

Педагошка стварност, 61(1). 33–44. 
 

Прегледни чланак, 
UDK: 

7.014.3(4):37.017;  
doi:  нема 

Породица је прво животно и социјално окружење у коме се дијете налази. Оно се у 
породици рађа, социјализује, васпитава, одраста и стиче прва искуства посебно битна и 
драгоцјена у раном периоду живота када је дијете отворено за упознавање свијета и када 
још нема предрасуде. За нормалан развој и правилно васпитање дјетета најважније је да се 
родитељи међусобно поштују и да су усаглашени у методама васпитања, тј. да се 
родитељи договарају и заједнички одлучују о међусобним односима и поступцима према 
дјетету. Присни породични односи имају значајну улогу у правилном васпитању дјетета и 
отклањању евентуалних тешкоћа. Да би се остварила три битна процеса породичног 
васпитања: (1) социјализација, (2) култивисање личности и (3) индивидуализација, 
неопходно је да постоји пажљива, топла, подстицајна и неограничена брига за дијете у 
којој равноправно учествују оба родитења. Само на тај начин од малих ногу родитељи 
подстичу здрав социјалноемоционални развој дјетета. Тиме се подстиче развој 
когниивних и мотивационих аспеката личности, позитивне слике о себи, самопоштовање 



11 
 

и социјалне вјештине. Овај рад је имао за циљ да укаже на нека од занемарених аспеката 
овог проблема. 

 

(Члан 19.9; 6 бодова)  

 
Оригинални научни рад 

3. Gojkov, G., Bojanić, Ž. i Mijatović, M. (2015). Didaktičke metode i instrukcije kao faktor 

podsticanja kreativnosti darovitih studenata. У Г. Гојков и А. Стојановић (ур.). 

Даровитост и kreativnost, razvojna perspektiva kreativne performanse (str. 109–

131).Vršac-Arad: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“. 

 
Оригинални научни рад,  

UDK 37.022;  
doi : нема 

У истраживању аутори полазе од схватања по коме је когнитивни стил у тијесној 

вези са способностима које стој у основи сазнавања реалности као и схватања 

персоналиста да је IQ на релацији потенцијалних ефикасности те да се функционални 

систем општих способности не мора манифестовати у свакој ситуацији. Дакле, 

интелектуални потенцијал пролази кроз филтер личности и не подлијеже 

модификацијама које одсликавају личност. Све то аутори доводе у везу са релевантним 

истраживањима и разматрају у контексту ефикасности интелектуалне енергије. 

 

(Зборник у коме је рад објављен није лиценциран тако да нема бодова по 
Правилнику о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци). 

 

 

4. Павловић, Ј. и Мијатовић, М. (2016). Успостављање и развој партнерских односа у 

настави из угла даровитих. У Г. Гојков и А. Стојановић (ур.). Даровитост и 
дидактичка култура(стр. 275–281). Вршац-Арад: Висока школа струковних студија 

за васпитаче „Михаило Палов“. 
 

Оригинални научни 
рад, UDK 303.725.38;  

doi: 212004620 

Иако је дуго било заступљено мишљење да је васпитно-образовни рад у школи 

једносмјеран процес трансмисије знања од наставника према ученику, данас све више 

преовлађује став да је учење конструисање знања, вриједности и вјештина и да то 

произилази из интеракција учесника у наставном процесу. Природа односа који се 

успостављају и развијају током те интеракције веома је важан елеменат школске 
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културе. Када говоримо о дидактичкој култури, као дијелу културе школе, незаобилазно 

је поменути способност наставника за успостаљање и развијање односа унутар 

учионице. Овај рад се бави значајем партнерских односа у настави коју аутори 

посматрају кроз призму даровитих ученика. Посебан акценат је на указивању значаја и 

утицаја партнерких односа на развој даровитости ученика. 

 

(Зборник у коме је рад објављен није лиценциран тако да нема бодова по 
Правилнику о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци). 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 6 бодова 

 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора  

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

Наставни рад 

На Филозофском факултету у Новом Саду: 

         а) Као демостратор радила на Филозофском факултету у Новом Саду током студија; 

б) На Високој школи струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ радила као 

сарадник у настави на предмету Педагогија годину дана; 

в) На НУБЛ-у (Бања Лука) ангажована је по основу Уговора о допунском раду 

школске 2016/17. године, а 2018. године у љетном семестру. 

 
 
Квалитет образовне дјелатности на Универзитету 
Нема података. 
 
 
Бодови остварени на основу просјека оцјена са првог и другог циклуса студија  
                                                                                                                                          (Члан 26)  
Први циклус: 8,87 х 10 = 88,7 

Други циклус: 10,00 х 10 = 100,0 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 188,7 бодова  
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д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

Кандидат је прошао обуку Образовање за радионички рад, Нови Сад,  јун, 2011. 

године. 

(Члан 22.22; 2 бода) 
 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

Кандидат је прошао обуку за рад са жртвама насиља; Нови Сад, мај, 2011. године. 

 

(Члан 22.22; 2 бода) 
 
 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

Кандидат је прошао обуку за организацију, менаџмент, планирање и реализацију 

пројеката, Нови Сад, октобар-новембар, 2011. године. 

(Члан 22.22; 2 бода) 
 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

Кандидат је судјеловао у пројекту „Под кровом књиге“, Нови Сад, децембар, 2013. 

године. 

(Члан 22.22; 2 бода) 
 
 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

Кандидат је прошао обуку за примјену програма Монтесори, јануар, 2017. године. 

 

(Члан 22.22; 2 бода) 
 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

Кандидат је прошао обуку за примјену НТЦ система учења, септембар, 2010. 

године. 

(Члан 22.22; 2 бода) 
 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

Кандидат је судјеловао у пројекту „Позитивно васпитање – позитивна дисциплина 

у вртићу“, Нови Сад, април, 2017. године. 

(Члан 22.22; 2 бода) 
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Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

Кандидат је активно судјеловао на научном скупу под називом „Успостављање и 

разој партнерских односа у настави из угла даровитих“, Вршац,  јуни, 2015. године. 

 

(Члан 22.22; 2 бода) 
 
 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 16 бодова 

 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА  210,7 
Просјечна оцјена с првог и другог циклуса студија  188,7 

Научно/умјетничка дјелатност кандидата  6,0 
Образовна дјелатност кандидата  0 
Стручна дјелатност кандидата  16 
Вредновање наставничких способности  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




