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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ:  
  

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у 

звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:  
Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04‐2.3458/16, 4.11.2016. године 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Клиничка психологија и психотерапија 
 
Назив факултета: 
Филозофски факултет 
 
Број кандидата који се бирају 
1 
 
Број пријављених кандидата 
1 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
4.11.2016. године, дневни лист ''Глас Српске'' и интернет страница Универзитета у 
Бањој Луци 
 
Састав комисије: 

а) др Татјана Вукосављевић-Гвозден, редовни професор за ужу научну област 
Општа психологија, Филозофски фаултет у Београду, предсједник 

б) др Нада Васелић, ванредни професор за ужу научну област Клиничка 



психологијаи психотерапија,  Филозофски фаултет у Бањој Луци, члан 
в) др Љиљана Михић, ванредни професор за ужу научну област Психологија, 

Филозофски факултет у Новом Саду, члан 
 
Пријављени кандидати 
 

1. др Игор Крнетић 
 

II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Игор (Мирсолав, Милена) Крнетић 
Датум и мјесто рођења: 03.01.1977. 
Установе у којима је био запослен: Универзитет у Баљој Луци, Филозофски 

факултет 
Радна мјеста: Асистент, виши асистент, доцент 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Друштво психолога Републике Српске 
(члан Суда части од 2003. до 2011. 
године) 
Босаснко-херцеговачко удружење за 
когнитивно-бихејвиоралну терапију 
(предсједник од 2002. године до сада) 
Институт Алберт Елис, Њу Јорк 
(придружени сарадник од 2007. године 
до сада) 
Европска асоцијација за бихејвиоралне и 
когнитивне терапије (представник БиХ 
од 2009. године до сада) 
Удружење за контекстуалну 
бихејвиоралну науку (представник 
региона западног балкана од 2011. 
године до сада) 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Филозфски факултет у Бањој Луци 
Звање: Дипломирани психолог 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2002. година 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,17 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозфски факултет у Бањој Луци 
Звање: Магистар психологије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2007. година 



Наслов завршног рада: Когнитивни предикотори руминативних 
и депресивних реакција 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Психологија 

Просјечна оцјена: 8,50 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Филозфски факултет у Београду 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Београд, 4.7.2011. 

Назив докторске дисертације: Емпријска провјера модела утицаја 
безусловног прихватања себе на 
руминативне и депресивне реакције 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Психологија 

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

Од 2004. до 2008. запослен као асистент; 
oд 2008. до 2012. као виши асистент; oд 
2012. као доцент. Сви наведени избори 
су били за звања на предметима из 
области Клиничке психологије и 
психотерапије на Студијском програму 
психологије 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.) 

Крнетић, И. (2004). Психотерапија клијената са слабим интроспективно-вербалним 
способностима. У: Бранковић, Д. (Ур.) Зборник радова Филозофског факултета, 
Бања Лука, стр. 919-927.  
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини.  
Члан 19. Тачка 17 
 
Крнетић, И. (2006). Евалуација рационално емотивно бихејвиоралне терапије 
социјалне анксиозности: истраживање на појединцу. У: Нешић, В. (Ур.)  Зборник 
радова са научно-стручног скупа ”Дани примјењене психологије, Ниш, стр. 107-126. 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини.  
Члан 19. Тачка 17 
 
Крнетић, И. (2006). Однос самопоштовања и безусловног прихватања себе. У: 
Бранковић, Д. (Ур.) Радови Филозофског факултета, Бања Лука, стр. 377-384. 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 
Члан 19. Тачка 9 
 
Крнетић, И., Вукосављевић-Гвозден, Т. (2008). Провјера психометријских 
карактеристика упитника безусловног прихватања себе. У: Дикић, Б. (Ур.) Зборник 



радова другог међународног конгреса „Екологија, здравље, рад, спорт“ стр. 341-345 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини.  
Члан 19. Тачка 17 
 
Крнетић, И. (2007). Модел бихејвиорално - когнитивног третмана синдрома 
хроничног замора. У: Бранковић, Д. (Ур.) Зборник радова Филозофског факултета, 
Бања Лука, стр. 231-240. 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 
Члан 19. Тачка 9 
 
Крнетић, И. (2009). Коучинг психологија. У: Ђокић, Р., Хасанбеговић-Анић, Е., 
Коленовић-Ђапо, Ј., Звиздић-Мецо, С. (Ур). Зборник радова Првог конгреса 
психолога Босне и Херцеговине, Сарајево, стр. 17-25. 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини.  
Члан 19. Тачка 17 
 
Крнетић, И. (2009). Употреба СПАЦЕ модела у процесу когнитивно-бихејвиоралне 
терапије. У: Ђокић, Р., Хасанбеговић-Анић, Е., Коленовић-Ђапо, Ј., Звиздић-Мецо, 
С. (Ур). Зборник радова Првог конгреса психолога Босне и Херцеговине, Сарајево, 
стр. 123-130. 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини.  
Члан 19. Тачка 17 
 
Крнетић, И. (2010). Когнитивно-бихејвиорална терапија депресивних поремећаја. 
У: Бранковић, Д. (Ур.) Радови Филозофског факултета, Бања Лука, стр. 331-346. 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 
Члан 19. Тачка 9 
 
Крнетић, И. (2010). Депресивно руминирање: природа, теорија и третман. Приказ 
књиге. У: Бранковић, Д. (Ур.) Радови Филозофског факултета, Бања Лука, стр. 
423-432. 
Приказ књиге 
Члан 19. Тачка 43 
 

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. Спасојевић, И., Крнетић, И. (2012). Рад са генерализованом анксиозношћу у 

оквиру РЕБТ-а. У: Коленовић-Ђапо, Ј., Фако, И., Косо-Дрљевић, М., 
Мирковић, Б. (Ур). Зборник радова са II Конгреса психолога БиХ са 
међународним учешћем, Друштво психолога Републике Српске, стр. 205-212. 

 
У раду је приказана примјена и евалуација Рационално-емотивно-бихејвиоралне 
терапије (РЕБТ) на случају клијентице која, у складу са РЕБТ теоријом 
генерализоване анксиозности, прецјењује могућност јављања негативних догађаја, 
као и предвиђања катастрофалних посљедица тог догађаја. Генерализована 



анксиозност обухвата ланац мисли и слика које су оптерећене негативним афектом, 
уз присутност хроничне бриге – когнитивнoг процеса који није усмјерен на 
рјешавање проблема, већ на проналажење свих могућих катастрофалних посљедица. 
Примјењиване су когнитивне интервенције: 1) психоедукација, 2) анализа и 
расправа ирационалних увјерења, 3) усвајање рационалних увјерења, 4) усвајање 
филозофије прихватања себе са дисфункционалним склоностима, 5) 
декатастрофизирање проблема који су извор анксиозности,  6) усвајање филозофије 
прихватања себе без обзира на исходе проблема који су извор примарне 
анксиозности, 7) рационално–емоционална имагинација. Бихејвиоралне 
интервенције обухватале су тренинг рјешавања проблема, тренинг релаксације, 
контролу бриге, списак активности, фокус на садашњост. Евалуација примјењеног 
РЕБТ третмана показала је да су наведене интервенције довеле до промјена на 
когнитивном плану у виду реалних процјена ситуација, контроле хроничне бриге, 
промјена животне филозофије и примјена наученог на многе животне аспекте. На 
емоционалном плану је дошло до знатно смањене анксиозности, самоприхватања и 
доживљаја задовољства. На бихејвиоралном плану евидентирана је повећана 
функционалност и рјешавање проблема. Значај рада је у приказу ефикасног и 
краткотрајног третмана дуготрајне генерализоване анксиозности, те потврда РЕБТ-а 
као избора терапије за наведену психопатолошку проблематику. 
   
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
Члан 19. Тачка 17........2 бода 
 

2. Срдић, С., Спасојевић, И., Крнетић, И. (2012). Утицај ирационалних увјерења 
на испитну анксиозност код ученика трећих и четвртих разреда средњих 
стручних школа. У: Коленовић-Ђапо, Ј., Фако, И., Косо-Дрљевић, М., 
Мирковић, Б. (Ур). Зборник радова са II Конгреса психолога БиХ са 
међународним учешћем, Друштво психолога Републике Српске, стр. 187-196.  

 
Рад се бави истраживањем утицаја ирационалних увјерења на испитну анксиозност 
код ученика трећих и четвртих разреда средњих стручних школа. Према теорији 
рационално емотиовно бихејвиоралне терапије (скраћено: РЕБТ), у основи испитне 
анксиозности налази се страх од неуспјеха и страх од одбацивања (у смислу бриге 
поводом евалуације и критицизма од стране других). Обе ове компоненте 
анксиозности оријентисане су на сопствену вриједност. Анксиозни ученици, према 
томе, у самој испитној ситуацији фокус пажње пребацују са релевантног задатка на 
сопствену личност, преокупирани су мислима и бригама везаним за сопствену 
изведбу, а не сам задатак, што све скупа негативно утиче на пажњу и извођење 
задатка, а посредно и на постигнуће.  
Затим аутори објашњавају да према теорији РЕБТ до одређених емоција доводи 
специфично размишљање о датој ситуацији, односно одређена увјерења, која по 
својој природи могу бити рационална или ирационална. Резултати истраживања 
ефикасности РЕБТ терапије за смањивање испитне анксиозности, која се фокусира 
управо на мијењање ирационалних увјерења у рационална, показали су статистички 
значајно смањење испитне анксиозности након проведене РЕБТ терапије на 
средњошколцима, што иде у прилог поставци да ирационална увјерења утичу на 



испитну анксиозност. Због тога су аутори сматрали да је потребно емпиријски 
провјерити да ли, и у којој мјери, постојање ирационалних увјерења код 
средњошколаца на нашој популацији утиче на испитну анксиозност.  
У испитивању је учествовало 200 ученика трећих и четвртих разреда средњих 
стручних школа из Бања Луке и Градишке, старости 16-18 година, од чега је 80% 
испитаника било мушког, а 20 % женског пола. Кориштени су Упитник 
ирационалних увјерења и Упитник испитне анксиозности. Утврђено је да ученице 
имају у већој мјери изражену испитну анксиозност у односу на ученике, као и да 
ученици трећих разреда имају у већој мјери изражену испитну анксиозност од 
ученика четвртих разреда. Поступком регресионе анализе је потврђена претпоставка 
РЕБТ теорије да ирационална увјерења утичу на појаву испитне анксиозности.  
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
Члан 19. Тачка 17........2 бода 
 

3. Ивановић, Т., Крнетић, И. (2012). Евалуација ефеката когнитивно-
бихејвиоралне терапије дјеце са деформитетима кичменог стуба. У: Душанић, 
С. (Ур.) Зборник радова са научно-стручног скупа са међународним учешћем 
"Психолошка истраживања учења и понашања” Бања Лука, стр. 315-334. 

 
Рад се бави истраживањем ефеката групне когнитивно-бихевиоралне терапије у који 
су била укључена дјеца са деформитетима кичменог стуба, која се налазе на 
стационарном физикалном третману у Заводу за физикалну медицину и 
рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић” у Бањалуци. Когнитивно-бихевиорална 
терапија дјеце је опште прихваћен облик психотерапије који се данас користи за низ 
проблема са менталним здрављем код дјеце и младих. Емпиријска основа 
когнитивно-бихевиоралне терапије дјеце доказана је кроз бројне рандомизиране 
контролисане студије. Дјеца укључена у истраживање била су старосне доби од  14. 
до 18. година. Актуелно емотивно стање адолесцената укључених у когнитивно-
бихевиоралну терапију базирало се на стресу услијед отежане адаптације на процес 
рехабилитације, а било је прожето мјешавином анксиозно-депресивних елемената, 
ниског самопоуздања и неприхватања себе и сопственог стања. Резултати 
истраживања указали су на велики ефекат когнитивно-бихевиоралне терапије на 
промјене у нивоу ирационалних увјерења, прихватања себе и манифестација 
анксиозно-депресивног реаговања услијед ношења мидера, што се позитивно 
одразило и на активно учешће и мотивацију за физикални третман током 
рехабилитације, али се пренијело и на опште функционисање у животу. 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
Члан 19. Тачка 17........2 бода 
 

4. Сулејмановић, Д., Крнетић, И. (2013). Утјецај ирационалних увјерења на 
присутност суицидалних идеја. У: Радетић-Ловрић, С., Вучина, Т., Косо-
Дрљевић, М., Драче, С. (Ур). Зборник радова другог конгреса психолога 
Босне и Херцеговине са међународним учешћем. Мостар, стр. 263-272. 

 



Овај рад заснован је на теорији рационално бихејвиоралнее терапије (REBT). 
Ирационалним увјеренјима се сматрају апсолутистички захтјеви, односно ригидне 
евалуације које сз дисфункционалне у односу на цилјеве и вриједности особе. 
Истраживанја когнитивних карактеристика прасуициданата показала су да они 
размишлјају ригидно, немају могућност сагледавања алтернативних рјешења и због 
нереалних очекивања не успијевају пронаћи адекватне начине да ријеше одређени 
проблем. Циљ истрааживања је био испитати допринос ирационалних увјерења у 
објашњењу присутности суицидалних идеја. Такође, испитане су разлике између 
мушкараца и жена са суицидалним идејама. Узорком су обухваћена 93 испитаника 
из опште популације, од чега 59 жена и 34 мушкарца, просјечне старости (оба пола). 
Примјењени су Упитник социодемографских података, Скала ирационалних 
увјерења те Скала позитивних и негативних суицидалних идеја. Статистичком 
обрадом података помоћу регресионе анализе утврђено је да постоји значајан 
допринос ирационалних увјерења у објашњењу присутности суицидалних идеја. 
Ови налази иду у прилог теоријским поставкама о когнитивним карактеристикама 
суицидалних особа те потврђују значај РЕБТ приступа у психотерапијском раду са 
суицидалним клијентима.  
 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
Члан 19. Тачка 17........2 бода 
 

5. Јанковић, Ј., Крнетић, И. (2016). Утицај вербалног садржаја инструкције на 
дужину праћења дисфункционалних правила. У: Микановић, Б. (Ур.) Радови 
Филозофског факултета, Бања Лука, стр. 117-212. 

Рад се бави експерименталном провјером Теорије релационих оквира на којој се 
заснива Терапија прихватањем и посвећеношћу која представља иновативну 
бихејвиоралну терапију. Један од кључних концепта у оквиру Теорије релационих 
оквира је феномен правилима вођених понашања. Досадашњим истраживањима је 
доказано је да се дисфункционално правило дуже прати уколико смо у склопу 
вербалне инструкције контекстуално усмјерени на послушност него на 
контекстуални одговор понашања. Циљ овог истраживања био је да се утврди да ли 
ће присуство казне у склопу вербалне инструкције продужити трајање сљеђења 
дисфункционалног правила, те да ли ће садејство ова два фактора довести до 
различитих дужина слијеђења дисфункционалног правила. Испитаници су били 
студенти психологије подијељени у четири експерименталне групе у складу са 
врстом инструкције (комбинације стила усмјерења и присуства казне). Резултати су 
показали да казна утиче на продужено сљеђење правила у контексту у коме је 
дисфункционално, као и то да стил усмјерења и присуство казне у сађеству имају 
утицај на дужину сљеђења. Резултати су показали и присутност поларизације 
резултата, као и тенденцију ка враћању правилу код групе усмјерене на послушност 
са информацијом о казни. Сам рад је још једном указао на важност вербалног и 
контекстуалног усмјерења на правилима вођено понашање, те додатне чиниоце који 
могу утицати на сљеђење правила. На крају рада аутори дискутују о примјени 
добијених резултата у психотерапијској пракси. 
 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 



Члан 19. Тачка 9........6 бодова 
 

6. Крнетић, И. (2015). Кружна размишљања и уопштена вјеровања која воде у 
депресију. Центар за когнитивно-бихејвиоралну терапију, Бања Лука 

 
Монографија је написана је на 129 страница текста и састоји се из два дијела. У 
првом je представљен јасан теоријски увод у проблем истраживања приказан у 
другом дијелу. Tеоријски дио подијељен је у четири велике цјелине, према 
варијаблама истраживања. Први дио односи се на депресију, други и трећи на 
руминирање и позитивна вјеровања о руминирању, а четврти на концепт 
безусловног прихватања себе.  
Бројне емпиријске студије утврдиле су повезаност депресије и руминирања. 
Ослањајући се на савремена истраживања у оквиру когнитивне парадигме, као и на 
лично искуство у примјени психотерапије, кандидат је дошао до увида да је за 
депресивне појединце са израженим руминирањем, карактеристично да имају ниско 
безусловно прихватање себе и високо изражена позитивна вјеровања о руминирању. 
Циљ ове монографије је да прикаже провјеру хипотезе да, када се десе негативни 
животни догађаји, условно врједновање себе и позитивна вјеровања о руминирању 
утичу на повећан ниво руминирања и депресије, као и да објасни повезаност између 
ова два претпостављена предикторска фактора руминирања и депресије, те 
повезаност између саме депресије и руминирања. У емпиријском дијелу, иситакли 
бисмо изузетно брижљиво разрађен методолошки дио, те проблемско приступање 
испитивању односа варијабли. Овај дио могао би послужити као узор младим 
истраживачима: како уочити и како разрадити проблем истраживања. 
Поред тога што је потврђена повезаност депресије и руминирања на неклиничком 
узорку испитаника са нашег подручја, овим истраживањем је, колико је нама 
познато, први пут емпиријски утврђено да постоји позитивна корелација између 
ниског безусловног прихватања себе и високо изражених позитивних вјеровања о 
руминирању. 
Користећи проспективну истраживачку парадигму, кандидат је утврдио да је 
безусловно прихватање себе суштински важна предикаторска варијабла за депресију 
и руминирање. Резултати, дискусија и закљчци истраживања организовани су у 
односу на постављене хипотезе, а указују да oсобе са ниским безусловним 
прихватањем себе имају повећан ниво и/или осцилације у испољавању депресивних 
и руминативних реакција. Негативни животни догађаји и позитивна вјеровања о 
руминирању у интеракцији са ниским безусловним прихватањем себе доприносе 
већој изражености промјена у овим реакцијама. Супротно томе, високо безусловно 
прихватање себе утиче на стабилно и/или смањено испољавање депресивних и 
руминативних реакција, упркос различитом броју негативних животних догађаја 
и/или различитом степену позитивних вјеровања о руминирању.  
Добијени резултати значајни су како за емпиријски развој теорије, тако и за 
креирање стратегија употребе постојећих КБТ процедура у психотерапијском раду 
са људима које пате од депресивног поремећаја, те креирање различитих 
превентивних стратегија у раду са клијентима које когнитивни фактори чине 
вулнерабилним за развој депресивне симптоматологије. 
На крају, можемо закључити да монографија нуди свеобухватан преглед релевантне 



теоријске грађе, представља резултате истраживања уз зналачку интерпретирају и 
дискусију, уз јасне импликације добијених резултата за превенцију и третман 
депресије и руминирања, примјеном принципа и техника когнитивних и 
бихејвиоралних терапија. 
  
Научна монографија националног значаја 
Члан 19. Тачка 3 ........10 бодова 
 

7. Крнетић, И., Гилберт, П., (2015).Терапија усмерена на саосећање, стр. 125 – 
150. У: Вукосављевић-Гвозден, Т. (Ур.) Когнитивно-бихејвиоралне терапије 
данас: развој и промене. Београд, Институт за психологију, Филозофски 
факултет Универзитета у Београду 

 
Поглавље представља први прегледан приказ терапије усмеренe на саосjећање на 
српском говорном подручју, којe је кандидат написао у коауторству са оснивачем 
овог приступа проф. др Пол Гилбертom, након што је са њим развио сарадњу током 
и након едуковања за примјену овог приступа на Универзитету Дерби у Великој 
Британији. Терапија усмерена на саосjећање представља приступ трећег таласа 
когнитивно-бихејвиоралне терапије, који је усмјерен на грађење саосјећајног ума 
кроз терапијске активности засноване на суштинским психолошким и 
неурофизиолошким процесима захваљујући чему овај терапијски приступ иде даље 
од “терапијских школа” према интегрисаној, биопсихсоцијалној науци о 
психотерапији. 
Истраживања показују да специјализовани системи афективне регулације стоје у 
основи личног доживљаја умирења, сигурности и добробити. Вјерује се да су ови 
системи еволуирали са системима афективне повезаности, и то посебно са 
способношћу да се адекватно региструје пружање бриге и неге (од стране других 
и/или себе) и да се на њу реагује умиреношћу и осјећањем благостања. Због тога је 
кључна усмереност овог психотерапијског приступа на употребу саосјећајног ума, с 
циљем помагања људима да развију начин односа према својим искуствима са 
емоционалном топлином, сигурношћу и умиреношћу, преко саосјећања према 
другима и саосјећања са собом. 
У овом прегледном поглављу аутори на 25 страница приказују настанак овог 
психотерапијсог приступа, основне концепте који су значајни за разумијевање 
патологије и здравља, поглед на терапијски однос, терапијске интервенције и 
клинички примјер примјене овог приступа. 
Енглеска ријеч „compassion” у буквалном преводу значи „патити заједно,” а вуче 
корен од латинског глагола „compatī”. Њоме се означава осјећање дубоког 
саосјећања када је неко суочен с патњом, а које покреће на дјеловање у правцу 
ослобађања од патње. Разликује се од емпатије по томе што се емпатија односи на 
општу способност да се заузме перспектива друге особе и осјете њена осјећања, али 
не мора укључити мотивисаност и жељу да се помогне. Аутори наводе да су разлози 
за усмјеравање на култивисање и доживљавање афилијативних емоција повезани са 
начином на који је мозак еволуирао и како се емоције унутар нас регулишу, а затим 
изводе модел из еволуционе функционалне анализе који подразумијева да су 
различити мотиви, емоције и системи когнитивног процесуирања еволуирали зато 



што су имали различите функције. Ове функције су важне за многе врсте односа, а 
посебно у терапији. У поглављу су јасно описане интервенције које се користе у 
сврху развијања топлог терапијског односа и изградње саосјећајног ума: 
психоедукација, увјежбавање пуне свјесности, обраћање пажње на тијело, 
саосјећајно повезивање, тренинг ‘саосјећајног селфа’ и стављање саосјећајног селфа 
у акцију, те рад са унутрашњим критичарем. Примјена описаног приступа дочарана 
је кроз примјер примјене развоја терапијског односа и наведених интервенција на 
клиничком случају.  
Поглавље завршава приказом подручја примјене и емпиријске валидације овог 
психотерапијског приступа. Конкретно, саосјећање се данас, више него икад, 
проучава и користи као емпиријски заснована супстанца ефективне психотерапије 
за све клиничке и неклиничке популације. Растући број истраживања задњих година 
наставља да упућује да култивисање саосјећајног ума помаже у рјешавању и 
превенцији великог распона психолошких проблема. Током неколико задњих 
година, база истраживачких налаза који се тичу саосјећања генерално и терапије 
усмјерене на саосјећање конкретно, значајно је порасла, уз брзи пораст броја 
истраживања и клиничких публикација која се баве саосјећањем.   
 
Поглавље у монографији националног значаја 
Члан 19. Тачка 12 ........6 бодова 
 

8. Крнетић, И., Батен, С., (2015). Терапија прихватањем и посвећеношћу, стр. 
219 – 240. У: Вукосављевић-Гвозден, Т. (Ур.) Когнитивно-бихејвиоралне 
терапије данас: развој и промене. Београд, Институт за психологију, 
Филозофски факултет Универзитета у Београду 

 
Поглавље представља први прегледан приказ терапије прихватањем и 
посвећеношћу на српском говорном подручју, којe је кандидат написао у 
коауторству са истакнутим стручњаком за овај приступ Соњом Батен. Овај приступ 
је револуционаран не само због специфичних техника или стратегија које 
инкорпорира у третман, већ и због тога што са егзистенцијалним и искуственим 
сензибилитетом комбинује прагматичне принципе контекстуалне перспективе 
заједно са посвећеношћу емпиријској подршци која је камен темељац за емпиријски 
засновану психолошку праксу. У овом прегледном поглављу аутори на 21 страници 
приказују настанак овог психотерапијсог приступа, основне концепте који су 
значајни за разумијевање патологије и здравља, поглед на терапијски однос, 
терапијске интервенције и клинички примјер примјене овог приступа. Иако се 
терапија прихватањем и посвећеношћу развија још од раних осамдесетих, већина 
садашњих практичара су упознати са овим моделом терапије тек од 2000. године, те 
га према томе посматрају као нови облик терапије. Првобитно је настао у Америци, 
али су данас књиге и едукације из ове терапије доступни на многим језицима и у 
цијелом свијету.  
Објашњење основинх концепта овог терапијског приступа односи се на неколико 
процеса који доприносе неефикасном понашању људи. Ти просцеси су искуствено 
избјегавање, когнитивна фузија, слабо познавање самог себе, везаност за 
концептуализовани селф, нејасне вриједности и стална неактивност, импулсивност 



или избјегавање. У дијелу о терапијском односу аутори наводе да већина 
терапијских приручника подвлачи важност терапијских односа, али не обрађује 
детаљно који квалитети или облици понашања терапеута доводе до односа који ће 
да донесе позитиван резултат. Суштинска важност терапијског односа у овом 
приступу се огледа у томе што тај однос омогућава контекст за рад који ће се 
обављати у склопу терапије. Многи практичари често напомињу да је управо овај 
ниво терапијског односа другачији него у осталим приступима. Отвореним 
показивањем сопствених вриједности у раду са клијентом, терапеут се отвара према 
сопственој рањивости, допуштајући интимности терапијског рада да се успостави у 
пољу одређеног нивоа. Овај отворени терапијски однос је суштинска компонента у 
примјени терапије прихватањм и посвећеношћу, те је наглашена кроз едукацију и 
супервизију и даје терапеуту честе прилике да са пуном свјесношћу учи из својих 
искустава рада са сваким клијентом. 
У складу са теоријом и основним концептима, аутори су прегледно изложили и 
описали интервенцје које су усмјерене на прелазак са контроле на вољност, 
смањење утицаја језика, долазак у контакт са “сада и овђе”, идентификовање 
конзистентне перспективе о самом себи, појашњавање индивидуалних животних 
вриједности и на крају грађење живота кроз посвећено ђеловање. Примјена 
описаног приступа дочарана је кроз примјер примјене развоја терапијског односа и 
наведених интервенција на клиничком случају.  
Поглавље завршава приказом подручја примјене и емпиријске валидације овог 
психотерапијског приступа. У неколико година од појављивања прве књиге о овом 
терапијском приступу, истраживање резултата доживјело је своју експанзију. У 
новијем прегледу литературе спроведених рандомизиранх контролисаних студија 
закључено је да већина студија подржавају позитиван утицај овог приступа, те су 
мета-анализе 16 студија у којим је поређени терапијски исходи дале доказе за 
теорију која се налази у основи ове терапије. Америчко удружење психолога (АПА) 
идентификовало је који су то најбољи истраживачки докази на којим треба да буде 
заснована психолошка пракса да би стекла статус „третман заснован на доказима”. 
Терапија прихватањем и посвећеношћу је третман који је званично уврштен у листу 
емпиријски заснованих третмана. 
  
Поглавље у монографији националног значаја 
Члан 19. Тачка 12 ........6 бодова 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 36 
 
 
 
 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по  
 



категоријама из члана 21.)

 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
Менторство за израду мастер теза студената II циклуса (мастер студиј) 
психологије 
 

1. Зоранa Чампара „ПОВЕЗАНОСТ ЕВАЛУАТИВНИХ УВЈЕРЕЊА, 
АСЕРТИВНОГ ПОНАШАЊА И СУБЈЕКТИВНОГ БЛАГОСТАЊА КОД 
МЛАДИХ“. Рад је одбрањен 26.12.2014. године, нa Филозофском факултету у 
Бањој Луци  

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

 
2. Енсад Миљковић „ИРАЦИОНАЛНА УВЈЕРЕЊА И САМОЕФИКАСНОСТ КАО 

ПРЕДИКТОРИ СИНДРОМА САГОРИЈЕВАЊА СТУДЕНАТА“. Рад је одбрањен 
25.05.2015. године, нa Филозофском факултету у Бањој Луци  

Менторство кандидата за степен другог циклуса  
Члан 21. Тачка 13........4 бода 
 
3. Анa Шатара „РЕЛАЦИЈЕ СТРЕСА, ПСИХОЛОШКЕ ФЛЕКСИБИЛНОСТИ, 

ОДВОЈЕНОСТИ ОД ПОСЛА, ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И ЖИВОТОМ 
СРЕДЊОШКОЛСКИХ НАСТАВНИКА“. Рад је одбрањен 28.10.2015. године, нa 
Филозофском факултету у Бањој Луци 

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

     
4. Романa Радановић „ПОВЕЗАНОСТ ЗАДОВОЉСТВА ИЗГЛЕДОМ, ЖИВОТОМ 

И ПСИХОЛОШКЕ ФЛЕКСИБИЛНОСТИ СА СКЛОНОШЋУ КА 
АНОРЕКСИЈИ КОД АДОЛЕСЦЕНТИЦА“. Рад је одбрањен 28.10.2015. године, 
нa Филозофском факултету у Бањој Луци  

Менторство кандидата за степен другог циклуса  
Члан 21. Тачка 13........4 бода 
     
5. Јадранкo Јанковић „УТИЦАЈ ВЕРБАЛНОГ САДРЖАЈА ИНСТРУКЦИЈЕ НА 

ДУЖИНУ ПРАЋЕЊА ДИСФУНКЦИОНАЛНОГ ПРАВИЛА И ВРИЈЕМЕ 
РЕАКЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ДАВАЊА ОДГОВОРА“. Рад је одбрањен 05.04.2016. 
године, нa Филозофском факултету у Бањој Луци  

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

    
6. Клементине Нук-Вуковић „ПОВЕЗАНОСТ СТРЕСОРА, СТИЛОВА 

СУОЧАВАЊА СА СТРЕСОМ И АНКСИОЗНИХ ПОРЕМЕЋАЈА“. Рад je 
одбрањен  30.09.2016. године. 



Члан комисије за одбрану докторске дисертације 
Члан 21. Тачка 12........3 бода 

 
7. Члан комисије при изради и одбрани завршног -master- рада „ПСИХОЛОШКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАЦИЈЕНАТА ОБОЉЕЛИХ ОД ИНФАРКТА 
МИОКАРДА“, кандидаткиње Александре Мартиновић. Рад je одбрањен 
19.05.2016. године. 

Члан комисије за одбрану рада другог циклуса 
Члан 21. Тачка 14........2 бода 
 
8. Иницијатор организације и предсједник Прве међународне конференција 

когнитивно-бихејвиоралних терапеута у Босни и Херцеговини, од 6. до 9. јуна 
2013. године. Конференција је организована под покровитељством Европске 
асоцијације за бихејвиоралне и когнитивне терапије (ЕАБЦТ). 
Интернационални и регионални предавачи су се одазвали на позив др. Игора 
Крнетића и одлучили да дођу у Босну и Херцеговину, одрже предавања и 
радионице без хонорара и тиме дају свој значајан допринс развоју 
психотерапијске праксе у Босни и Херцеговини и региону западног балкана. 
Најистакнутији учесници су били водећи свејтски ауторитети, проф. др Пол 
Салковскис, један од уредника књиге "Когнитивно-бихевиорална терапија за 
психијатријске проблеме" и проф. др Кели Вилсон, један од твораца Терапије 
прихватањем и посвећеношћу, који су одржали уводна предавања и цјелодневне 
предконференцијске радионице, као и учествовати у панел дискусији на тему 
"Процеси промјене у КБТ: научни статус и будући правци.” 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству) 
Члан 21. Тачка 10........3 бода 
 
9. Кандидат је развио модел за едуковање и супервизирање ACT терапеута: 

Mindfulness for Three: Mindful Peer Counseling Supervision, који је представио у 
облику едукативне радионице на ACT Тренинг Институту у Бриселу од 3. до 5. 
октобра 2014. године.  

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству) 
Члан 21. Тачка 10........3 бода 
 
10. Гостујући предавач на Универзитету Макерере, Кампала, Уганда, од 10. до 20. 

новембра 2015. године. 
Гостујући професор на универзитетима у државама Европске уније и изван Европе 
(ангажман у трајању краће од 30 дана) 
Члан 21. Тачка 5........3 бода 
 
 
Квалитет педагошког рада на Универзитету, Члан 25.  
 
Кандидат је, у периоду од 2012-2016 радио као доцент на Филозофском факултету у 



Бањој Луци, Универзитета у Бањој Луци, на Студијском програму психологије, на 
предметима: Психопатологија (први циклус), Увод у психотерапију, Практикум из 
психотерапије и Когнитивно-бихејвиорална терапија (други циклус).  
 
Филозофски факултет је прослиједио следеће евалуације квалитета наставе:  
2011/12: Психопатологија – 4.55 предавања и 4.55 вјежбе;  
2012/13: Психопатологија – 4.60 предавања и 4.78 вјежбе; 
2013/14: Психопатологија – 3.74 предавања 
 
Достављено је 5 евалуација квалитета наставе за које је додељено 5 бодова за оцјену 
„добро“.  
Квалитет педагошког рада на Универзитету ............25 бодова 
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 59 
 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 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 2000.  
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту  
Члан 22. Тачкa 12 
 
Cарадник на пројекту под називом ”Психолошко савјетовалиште”, Омладински 
комуникативни центар Бања Лука, у периоду 2002. до 2004. године  
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту  
Члан 22. Тачкa 12 
 
Cарадник на пројекту под називом ”Моја каријера”, проМЕНТЕ, Сарајево и EXIT 
центар Бања Лука, у периоду 2004. до 2005. године  
Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту  
Члан 22. Тачкa 12 
 
 

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

 
Едукатор и супервизор: додатно стручно усавршавањe из когнитивно-бихејвиоралне 
терапије, Центар за когнитивно-бихејвиоралну терапију, Бања Лука, у периоду 2012. 
године до данас 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе 
повећању угледа Универзитета 
Члан 22. Тачкa 22 ........ 2 бода 



 
 
Супервизор: пројекат ”Бесплатно студентско психолошко савјетовалиште”, Центар 
за пуну свјесност, Бања Лука, 2015. године до данас 
Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе 
повећању угледа Универзитета 
Члан 22. Тачкa 22 ........ 2 бода 
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 4 

 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
 
На конкурс објављен одлуком Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 
02/04‐2.3458/16 у дневном листу Глас Српске, 4.11.2016. године, и на интернет 
страници Универзитета у Бањој Луци, пријавиo се један кандидат: 
 
1. др Игор Крнетић 
 
Комисија је детаљно размотрила пријаву (научне и стручне референце, као и 
стручно образовне активности прије и послије последњег избора), те је у складу са 
Правилником о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци, сваку библиографску јединицу као и сваку активност 
кандидата бодовала и установила да за научни, стручни и образовни сегмент рада, 
кандидат др Игор Крнетић има укупно 99 бодова. 
 
Kандидат др Игор Крнетић има потребан број 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 кандидат др Игор Крнетић 
посвећен научном и стручном раду, активно посвећен развоју и промоцији 
психотерапијске праксе и професионлне заједнице кроз националну и међународну 
сарадњу, те јасно профилисаних квалификација управо за ужу научну област за коју 
је расписан конкурс. Кандидат 12 година ради на факултету од звања асистента до 
актуелног избора у звање ванредног професора. Активно је учествовао у изградњи 
катедре и студијског програма психологије. Магистрирао је и докторирао у области 
клиничке психологије и психотерапије. Активан је члан и представник локалне 
професионалне заједнице у релевантним националним и међународним 
удружењима за научну и стручну област клиничке психологије и психотерапије. 
 
На основу изложеног, Комисија предлаже Наставно-научном вијећу 



Филозофског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци да се др Игор 
Крнетић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Клиничка 
психологија и психотерапија. 
 
 
У Бањој Луци, 06.03.2017.године 

 
 
Потпис чланова комисије 

1.  
др Татјана Вукосављевић-Гвозден, 
редовни професор за ужу научну област 
Општа психологија, Филозофски 
фаултет у Београду, предсједник 
 

2.  

 

др Нада Васелић, ванредни професор за 
ужу научну област Клиничка 
психологија и психотерапија,  
Филозофски фаултет у Бањој Луци, члан 
 

3.  
др Љиљана Михић, ванредни професор 
за ужу научну област Психологија, 
Филозофски факултет у Новом Саду, 
члан 

IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

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

  
 
 
У Бањој Луци, 06.03.2017.године 

 
 
Потпис чланова  комисије са издвојеним 

закључним мишљењем  
1.  
2.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 


