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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  
ФАКУЛТЕТ: ФИЛОЗОФСКИ 

 

 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 

о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

 

Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци број: 01/04-2.1414/17 од 17.05.2017. године 

 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

 

Општа педагогија  

 

 

Назив факултета: 

 

Природно-математички факултет 

 



Број кандидата који се бирају 

Један (1) 

 

Број пријављених кандидата 

 

Три (3) 

 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

 

Дана 07.05.2017. године, Глас Српске – дневни лист Републике Српске, Бања Лука и Web сајт 
Универзитета 

 

Састав комисије: 

 

1. проф. др Ненад Сузић, редовни професор за ужу научну област Општа педагогија, 
Филозофски факултет у Бањој Луци, предсједник, 

         

2. проф. др Златко Павловић, ванредни професор, ужа научна област Општа педагогија, 
Филозофски факултет у Палама, члан и 

 

3. проф. др Бисера Јевтић, ванредни професор за ужу научну област Општа педагогија, 
Филозофски факултет у Нишу. 

 

 

Пријављени кандидати 

 

Др Здравко Марјановић, 

Др Татјана Марић и 

Др Наташа Цвијановић. 



II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

а) Основни биографски подаци: 

Име (име оба родитеља) и 
презиме: 

Здравко (Тоде и Ковиљка) Марјановић 

Датум и мјесто рођења: 06. јули 1953. године. Смољани, Босански Петровац 

Установе у којима је био запослен: ‒ Републички педагошки завод – од 26.09.2014. до 
данас;  

‒ Министарство просвјете и културе у влади РС – од 
04.07.2014. до 25.09.2014. године; 

‒ Министарство просвјете и културе у влади РС – од 
10.08.2013. до 04.07.2014. године;  

‒ Министарство просвјете и културе у влади РС – 
Завод за образовање одраслих од 11.11.2009. до 
09.08.2013. године;  

‒ Министарство просвјете и културе у влади РС – од 
01.06.2007. до 10.11.2009. године;  

‒ Министарство просвјете и културе у влади РС – од 
02.05.2006. до 01.06.2007. године; 

‒ Министарство цивилних послова БиХ од 01.10.2005. 
до 01.05.2006. године; 

‒ Министарство просвјете РС од марта 1998. до 
30.09.2005. године; 

‒ Министарство просвјете РС од 1992. до 1998. године; 
‒ Основна школа Лакташи од 1981 до 1992. (директор) 
‒ Основна школа Александровац Лакташи од 1977 до 

1981. (Наставник математике и физике). 
 

Радна мјеста: ‒ Просвјетни инспектор за педагоге, психологе, 
социјалне раднике и библиотекаре; 

‒ Савјетник министра просвјете;  
‒ В.д. помоћника министра за предшколско, основно и 

средње образовање; 
‒ Замјеник директора; 
‒ Начелник одјељења за развој и ЕУ интеграције; 
‒ Виши стручни сарадник за пројекте у образовању; 
‒ Координатор за грантове за Пројекте 

реструктурисања образовања у БиХ (World Bank); 
‒ Директор; 
‒ Виши стручни сардник за основно и средње 

образовање и 
‒ Наставник математике и физике.  

 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

 



 

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци 

Звање: Дипломирани педагог 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1999. године 

Просјечна оцјена из цијелог 
студија: 

Непознато 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву 

Звање: Магистар педагошких наука 

Мјесто и година завршетка: Источно Сарајево, 18. јула 2005. године 

Наслов завршног рада: Планирање и евалуација као детерминанте моделовања и у 
прављања квалтетном школом 

Научна/умјетничка област 
(подаци из дипломе): 

*** 

Просјечна оцјена: Непознато 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Филозофски факултет Пале, Универзитета у Источном 
Сарајеву 

Мјесто и година одбране 
докторске дисертација: 

Источно Сарајево (Пале), 08.09.2010. године 

Назив докторске дисертације:  

Научна/умјетничка област 
(подаци из дипломе): 

Општа педагогија 

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

Нема избор 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

Научни рад 

1. Марјановић, З. (2005). Каква треба да буде квалитетна школа. Директор школе 3-4, (93–115). 
Београд: Српска академија образовања. (0 бодова, према: „Правилнику о публиковању 
научних публикација“, Службени гласник РС, 77/10); 

У раду се указује на битно обиљежје квалитетне школе, са оријентацијом на успјех, 
континуирано вредновање свих субјеката, те на системску утемељеност наставе. 

Научни рад 

2. Марјановић, З. (2006). Реформа образовања у Европским земљама и квалитетна школа. 
Директор школе 1, (1–18). Београд: Српска академија образовања. (0 бодова, према: 



„Правилнику о публиковању научних публикација“, Службени гласник РС, 77/10); 

У раду се констатује да циљеви образовања у земљама ЕУ нису мијењани у периоду од 1984. 
до 1994. године. Циљ је да се створе једнаке шансе за базично образовање. Наставник је 
кључни фактор свих промјена.  

Научни рад  

3. Марјановић, З. (2006). Организација и управљање у функцији стварања квалитетне 
иновативне школе. Директор школе 2-3, (15–29). Београд: Српска академија образовања. (0 
бодова, према: „Правилнику о публиковању научних публикација“, Службени  гласник РС, 
77/10); 

Развојне промјене се могу остварити само ако се образовање заснује на системским 
промјенама. У раду се разматрају функције директора.  

Научни рад 

4. Марјановић, З. (2007). Чиниоци ефикасне организације и управљање промјенама у савременој 
школи. Директор школе 1-2, (43–52). Београд: Српска академија образовања. (0 бодова, 
према: „Правилнику о публиковању научних публикација“, Службени  гласник РС, 77/10); 

У раду се анализирају чиниоци и индикатори ефикасне организације педагошког рада и 
управљањем промјенама у савременој школи. 

Стручни рад 

5. Марјановић, З. (2008). Вредновање у функцији стварања услова за квалитетну иновативну 
школу. Директор школе 1, (38–45). Београд: Српска академија образовања. (0 бодова, према: 
„Правилнику о публиковању научних публикација“, Службени  гласник РС, 77/10); 

Аутор наглашава да је битно да вредновање буде укључено у процес планирања. У раду се 
указује на комплексно вредновање. 

Научни рад 

6. Марјановић, З. (2008). Чиниоци који утичу на стварање иновативне школе. Директор школе 2, 
(64–70). Београд: Српска академија образовања. (0 бодова, према: „Правилнику о 
публиковању научних публикација“, Службени  гласник РС, 77/10); 

На стварање квалитетне школе утиче већи број чинилаца: јасно дефинисани циљеви, утврђене 
норме и стандарди, заједничко планирање, позитивно руковођење, педагошко усавршавање и 
сл. 

Научни рад 

7. Марјановић, З. (2008). Планирање и програмирање педагошког рада у функцији стварања 
квалитетне иновативне школе. Директор школе 3-4, (24–34). Београд: Српска академија 
образовања. (0 бодова, према: „Правилнику о публиковању научних публикација“, Службени  
гласник РС, 77/10); 

Пројектовање, планирање, програмирање представља однос општег, посебног и појединачног. 



Прегледни научни рад 

8. Марјановић, З. (2010). Управљање иновацијама. Директор школе 2, (187–192). Београд: 
Српска академија образовања. (0 бодова, према: „Правилнику о публиковању научних 
публикација“, Службени  гласник РС, 77/10); 

У савременом информатичком друштву знање је кључни ресурс. Знање је промјена. Кључно 
питање је како управљати промејнама у савременој школи. 

Оригинални научни рад 

9. Марјановић, З. (2010). Систем као темељ организованог рада школе. Директор школе 4, (341–
352). Београд: Српска академија образовања. (0 бодова, према: „Правилнику о публиковању 
научних публикација“, Службени  гласник РС, 77/10); 

Свака успјешна организација темељи се на систему којим се обезбјеђује хармонично 
функционисање. У раду се расправља о појмовном значењу, обиљежјима и важности 
системског приступа организацији рада школе. 

Оригинални научни рад 

10. Марјановић, З. (2011). Организованост и јасни циљеви као детерминанте ефикасног 
руковођења школом. Директор школе 1, (1–18). Београд: Српска академија образовања. (0 
бодова, према: „Правилнику о публиковању научних публикација“, Службени  гласник РС, 
77/10); 

У истраживачком раду се расправља о организованости рада директора школе, стратегији 
истраживања одређених категорија руковођења о циљевима као чиниоцима ефикасне 
организације рада школе.  

Прегледни рад 

11. Марјановић, З. (2014). Евалуација квалитета као чинилац ефикасне организације педагошког 
рада. Зборник 1 – Квалитет васпитно-образовног рада, (33–49 ). Бања Лука: Друштво 
педагога Републике Српске. (0 бодова, према: „Правилнику о публиковању научних 
публикација“, Службени  гласник РС, 77/10); 

Оригинални научни рад 

12. Марјановић, З. (2011). Информације и информисање у школи. Директор школе, бр. 4, ?–?. (0 
бодова, према: „Правилнику о публиковању научних публикација“, Службени  гласник РС, 
77/10); 

Прегледни рад 

13. Марјановић, З. (2016). Дијагностика као чинилац ефикасније организације педагошког рада 
школа. Директор школе, бр. 1, ?–?. (0 бодова, према: „Правилнику о публиковању научних 
публикација“, Службени  гласник РС, 77/10); 

Евалуација или вредновање се у радовим појединих аутора разматра са различитих аспеката. 
битно је да вредновање буде укључено у процес школског планирања. 



Радови послије последњег избора/реизбора 

Није било избора / реизбора. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  0 (нула) 

Образложење: 

Кандидат је приложио 13 радова, од тога је 12 радова објављено у часопису „Директор школе“, 
Београд, Србија, у издању Српске академије образовања , који није категорисан као научни 
часопис од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, те на 
основу „Правилнику о публиковању научних публикација“ (Службени  гласник РС, 77/10) и члана 
19 став 2 „Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у 
Бањој Луци“, кандидату се по овом основу додјељује нула бодова. 

Преостали тринести рад кандидат је објавио у Зборнику Друштва педагога РС који није 
категорисан као научни часопис од стране Министарства науке и технологије Републике Српске,  
и не носи бодове, те се кандидату додјељује нула бодова. 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

Према „Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у 
Бањој Луци“ (члан 21) кандидат нема референце које би одговарале набројаним тачкама од 1. до 
22. 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

Није било избора / реизбора. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 (нула) 

 

д) Стручна дјелатност кандидата:  

Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора 

Учешће у реализацији стручних пројеката: 

– Фонд квалитета, (1 бод, према: чл. 22, тачка 12 „Правилника о поступку и условима избора 
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

– Јачање институција за обуку наставника, (1 бод, према: чл. 22, тачка 12 „Правилника о 
поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

– TIMSS – Преко Агенције за стандарде и оцјењивање, (1 бод, према: чл. 22, тачка 12 
„Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у 
Бањој Луци“); 

– Информациони систем за управљање образовањем у ЕС (EMIS), (1 бод, према: чл. 22, 
тачка 12 „Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци“); 

– Развој високог образовања у Републици Српској. (1 бод, према: чл. 22, тачка 12 
„Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у 
Бањој Луци“); 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

Није било избора / реизбора. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 5 (пет) 

УКУПНО: 0 + 0 + 5 = 5 (пет) 



ДРУГИ КАНДИДАТ 

а) Основни биографски подаци: 

Име (име оба родитеља) и презиме: Татјана (Гојко и Босиљка) Марић 

Датум и мјесто рођења: 01. децембар 1975. године, Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: ОШ „Милан Ракић“ Карановац, Бања Лука 

Радна мјеста:   Школски педагог 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

 

 

 

 

б) Дипломе и звања:  

Основне студије  

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци 

Звање: Дипломирани педагог 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2000. године 

Просјечна оцјена из цијелог 
студија: 

7,78 

Постдипломске студије:  

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци 

Звање: Магистар педагошких наука 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука,  2009. године  

Наслов завршног рада: Ненасилна педагошка комуникација као превенција 
конфликта код ученика завршних разреда основне школе 

Научна/умјетничка област (подаци 
из дипломе): 

 

*** 

Просјечна оцјена: 9,00 

Докторске студије/докторат:  

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци 

Мјесто и година одбране 
докторске дисертација: 

Бања Лука, 02.12.2015. 

Назив докторске дисертације: Родитељски стилови васпитања, стидљивост и укљученост 
ученика у наставу 

Научна/умјетничка област (подаци 
из дипломе): 

Општа педагогија 



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

Нема избора  

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 
1. Марић, Т. (2004). Утицај педагошких радионица на промјену слике о себи и другима код 

завршних разреда основне школе. Наша школа 3-4, (74-93). Бања Лука: Друштво педагога 
Републике Српске. (6 бодова, према: чл. 19, тачка 9 „Правилника о поступку и условима 
избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“ и „Правилнику о 
публиковању научних публикација“, Службени  гласник РС, 77/10); 

 
У раду се презентују резултати експерименталног истраживања утицаја педагошких 
радионица на промјену слике о себи и другима код завршних разреда основне школе. 

 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 
2. Марић, Т. (2011). Ненасилна педагошка комуникација као превенција конфликата ученика 

завршних разреда основне школе. Наша школа 3-4, (61-80). Бања Лука: Друштво педагога 
Републике Српске. (6 бодова, према: чл. 19, тачка 9 „Правилника о поступку и условима 
избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“ и „Правилнику о 
публиковању научних публикација“, Службени  гласник РС, 77/10); 
 
Резултати истраживања показују утицај, односно ефекте модела ненасилне педагошке 
комуникације на рјешавање конфликата међу ученицима завршних разреда основне школе. 
Ова промјена представља значајну основу превенције конфликата у школи. 
 
 

3. Marić, T. (2012). Razvoj savremene porodice i vaspitanje djece. Argumenti 16, (141-149). Banja 
Luka: Društvo pedagoga Republike Srpske. (0 бодова, према: „Правилнику о публиковању 
научних публикација“, Службени  гласник РС, 77/10); 
 
У раду је укратко приказан раѕвој породице и имлицирана њена улога у васпитању дјеце. 

 
Научна монографија националног значаја 
4. Marić, T. (2011). Nenasilna pedagoška komunikacija kao prevencija konflikata u školi. Laktaši: 

Grafomark. (10 бодова, према: чл. 19, тачка 3 „Правилника о поступку и условима избора 
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“ и „Правилнику о публиковању 
научних публикација“, Службени  гласник РС, 77/10); 

 
Монографија представља резултат објављивања магистарског рада. 

 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 
5. Марић Т. (2015). Стидљивост дјеце и укљученост у наставу. Наша школа 2, (5–19). Бања 

Лука: Друштво педагога Републике Српске. (6 бодова, према: чл. 19, тачка 9 „Правилника о 
поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“ и 
„Правилнику о публиковању научних публикација“, Службени  гласник РС, 77/10); 

 
Обрађено је кључно питање да ли различити н ивои стидљивост детерминишу степен 
укључености ученика у настави. 

 
Рад у зборнику радова са националног стручног скупа 
6. Марић, Т. (2016). Ненасилна педагошка комуникација у функцији хуманистичког васпитања. 



У Зборнику: Хуманистичко и еманципаторско васпитање (231–251). Бања Лука: Филозофски 
факултет Универзитета у Бањој Луци (2 бода, према: чл. 22, тачка 6 „Правилника о поступку 
и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“). 

 
Резултати истраживања ненасилне педагошке комуникације су приказани у функцији 
хуманистичке педагогије. У својству хуманистичког приступа, педагогија у „учећем“ 
друштву у средиште свог проучавања поставља појединца и развијање његових 
хуманистичких потенцијала.  

 

Радови послије последњег избора/реизбора 

Није било избора / реизбора. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 30 (тридесет) 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

  Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

Према „Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у 
Бањој Луци“ (члан 21) кандидат нема референце које би одговарале набројаним тачкама од 1. до 
22. 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

Није било избора / реизбора. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 (нула) 

 

д) Стручна дјелатност кандидата 

  

 

Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора 

Учешће у реализацији стручних пројеката: 

– Предавач-сарадник на Седмој зимској школи педагога и директора основних школа РС, 
Јахорина, 25–27.03.2016. године (1 бод, према: чл. 22, тачка 12 „Правилника о поступку и 
условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

– Предавач-сарадник на Седмој зимској школи педагога и директора средњих школа РС, 
Јахорина, 07–09.03.2016. године (1 бод, према: чл. 22, тачка 12 „Правилника о поступку и 
условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

– Предавач на симпозијуму Хуманистичко и еманципаторско васпитање, Филозофски факултет, 
бања Лука 17.10.2014.године (1 бод, према: чл. 22, тачка 12 „Правилника о поступку и 
условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

– Учешће у реализацији међународног стручног пројекта UNODC Оснажење породице, 20–
24.09.2016. године (3 бода, према: чл. 22, тачка 10 „Правилника о поступку и условима избора 
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

– Учешће у реализацији међународног стручног пројекта EPALE Управљање установама за 
образовање одраслих, 18–20.04.2016. године (3 бода, према: чл. 22, тачка 10 „Правилника о 
поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

– Учешће у реализацији међународног стручног пројекта Здраво да сте, 2000–2002. године (3 
бода, према: чл. 22, тачка 10 „Правилника о поступку и условима избора наставника и 
сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

– Учешће у реализацији међународног стручног пројекта Црвеног крста РС под насловом 



Психолошке радионице за дјецу основношколског узраста захваћену ратним дејствима од 
19.05.2017. године (3 бода, према: чл. 22, тачка 10 „Правилника о поступку и условима избора 
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

– Учешће у реализацији међународног стручног пројекта Nansen Center for Peace and Dialogue 
под насловом Dialogue management and human right, Dubrovnik, Hrvatska 2001. године (3 бода, 
према: чл. 22, тачка 10 „Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци“); 

– Чланство у стручним комисијама (три комисије) (не бодује се). 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

Није било избора / реизбора. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 18 (осамнаест) 

УКУПНО: 30 + 0 + 18 = 48 (четрдесетосам) 

 

ТРЕЋИ КАНДИДАТ 

а) Основни биографски подаци: 

Име (име оба родитеља) и презиме: Наташа (Фрањо) Цвијановић 

Датум и мјесто рођења: 05. октобар 1973. године, Прњавор 

Установе у којима је био запослен: - Министарство просвјете и културе Републике Српске, 
- ЈУ „Књижевна ѕадруга“ Бања Лука, 
- ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор. 

Радна мјеста: - Начелник Одјељења за предшколско васпитање и 
образовање у Министарству просвјете и кутуре РС, 

- Виши стручни сарадник за за предшколско васпитање и 
образовање у Министарству просвјете и кутуре РС, 

- Директор ЈУ „Књижевна задруга“, 
- Педагог у ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, 
- Васпитач у ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор. 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

члан Америчке психолошке асоцијације (АПА) 

 

 

б) Дипломе и звања:  

Основне студије  

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци 

Звање: Дипломирани педагог 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2005. године 

Просјечна оцјена из цијелог 
студија: 

8,83 



Постдипломске студије:  

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци 

Звање: Магистар педагошких наука 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука,  2010. године  

Наслов завршног рада: Наслов магистерија није достављен 

Научна/умјетничка област (подаци 
из дипломе): 

 

*** 

Просјечна оцјена: 9,25 

Докторске студије/докторат:  

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

Мјесто и година одбране 
докторске дисертација: 

Нови Сад, 02.07.2016. 

Назив докторске дисертације: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац 
учења и развоја дјеце 

Научна/умјетничка област (подаци 
из дипломе): 

 

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

Нема избора  

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 

1. Цвијановић, Н. (2005). Утицај породице на испољавање емоција дјеце предшколског узраста. 
Наша школа, 1-2, 100–119 (6 бодова – према: чл. 19, тачка 9 „Правилника о поступку и 
условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја. 
2. Цвијановић, Н. (2017). Друштвена парадигма раног васпитања и породица. Нова школа, 12 

(1), 149–168 (6 бодова – према: чл. 19, тачка 9 „Правилника о поступку и условима избора 
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 
 

Научна монографија националног значаја 
3. Цвијановић, Н. (2017). Предшколски програм и дјечији развој: теоријски и емпиријски 

приступ. Источно Ново Сарајево, БиХ: Завод за уџбенике и наставна средства. (10 бодова – 
према: чл. 19, тачка 3 „Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци“); 

 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 

Није било избора / реизбора. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 22 (двадесетдва) 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

  Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 



Према „Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у 
Бањој Луци“ (члан 21) кандидат нема референце које би одговарале набројаним тачкама од 1. до 
22. 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

Није било избора / реизбора. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 (нула) 

 

д) Стручна дјелатност кандидата 

  

 

Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора 

– Учествовала на пет конференција (не бодује се по основу „Правилника о поступку и условима 
избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

 

– Одржала пет предавања на конференцијама и стручним скуповима (не бодује се по основу 
„Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој 
Луци“); 

 

– Члан жирија за избор пројеката локалних заједница за унапређење и развој предшколског 
васпитања и образовања које је подржао УНИЦЕФ (2013. године) (2 бода, према: чл. 22, тачка 
17 „Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у 
Бањој Луци“); 

 

– Члан стручног жирија за оцјену најбоље дидактичке играчке по позиву Министарства 
просвјете и културе (2011–2015. године)  ( 2 бода, према: чл. 22, тачка 17 „Правилника о 
поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

 

– Члан стручног жирија за оцјену најбољих радова „Наше приче за најбоље вртиће“ по позиву 
УНИЦЕФ-а (2016. година) ) ( 2 бода, према: чл. 22, тачка 17 „Правилника о поступку и 
условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“). 

 

Стручни радови: 

1. Како постати школа/предшколска установа: Пријатељ правилне исхране (2016). Уредили: А. 
Лолић, Д. Стоисављевић, Ј. Ђаковић-Стевић, Ј. Мишкановић, Н. Цвијановић и С. Шиљак. 
Бања Лука, БиХ: Влада РС и ЈЗУ Институт за јавно здравство РС. (0 бодова, према 
„Правилнику о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој 
Луци“); 

 

2. Цвијановић, Н. (2012). Процјена и анализа психофизичкoг статуса дјеце. У Р. Рајовић НТЦ 
систем учења: методички приручник, (стр. 33–39).Бања Лука, БиХ: Министарство просвјете и 
културе Републике Српске. (0 бод „Правилника о поступку и условима избора наставника и 
сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

 

3. Стоисављевић, Д., Станивук, Љ., Тодорович, М. и Петковић, В. (2016). Стандарди исхране за 
планирање јеловника у предшколским установама за дјецу узраста од прве до шесте године. 
(Н. Цвијановић – координатор). Бања Лука, БиХ: Министарство здравља и социјалне заштите 



РС, Министарство просвјете и културе Републике Српске и ЈЗУ Институт за јавно здравство 
Републике Српске . (0 бодова, према „Правилника о поступку и условима избора наставника и 
сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

4. Cvijanović, N. i Mojić, D. (2017). Lego materijal u programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja 
[Lego materijal in preschool education programme] (Sažetak). U zborniku T. Kokanović, S. Opić i I. 
Prskalo (Urednici): Sadašnjost za budućnost odgoja i obrazovanja – mogućnosti i izazovi. Sisak, 
Hrvatska: Dječiji vrtić Sisak Stari. (0 бодова, према „Правилнику о поступку и условима избора 
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

 

Учешће у националним и стручним пројектима: 

1. Основно право на образовање – у сарадњи са НВО Save the Children (2010–2012) – 
руководилац пројекта (3 бода, према: чл. 22, тачка 11 „Правилника о поступку и условима 
избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

2. Повећање обухвата дјеце Рома предшколским васпитањем и образовањем – у сарадњи са 
Министарством за људска права и избјеглице БиХ (2011) – сарадник пројекта (1 бод, пртема 
чл. 22, тачка 12 „Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци“); 

3. Рана детекција и стимулација развоја дјеце са посебним образовним потребама – у сарадњи са 
УНИЦЕФ-ом (2012) (3 бода, према чл. 22, тачка 11 „Правилника о поступку и условима 
избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

4. Програм припреме дјеце пред полазак у школу – у сарадњи са УНИЦЕФ-ом (2013) – 
руководилац пројекта (3 бода, према чл. 22, тачка 11 „Правилника о поступку и условима 
избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

5. Индекс инклузивности – Инклузивно образовање у РС – у сарадњи са НВО Save the Children 
(2013) – руководилац пројекта (3 бода, према чл. 22, тачка 11 „Правилника о поступку и 
условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

6. Повећајмо могућностио дјеци у БиХ за рано учење – – у сарадњи са УНИЦЕФ-ом (2013) – 
руководилац пројекта (3 бода, према чл. 22, тачка 11 „Правилника о поступку и условима 
избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“); 

7. Употреба и примјена лего дидактичког материјала у предшколским установама – на темерљу 
сарадње са међународном Лего Фондацијом (2014) – руководилац пројекта (3 бода, према чл. 
22, тачка 11 „Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци“); 

8. Предшколске установе пријатељи правилне исхране – у сарадњи са Министарством здравља и 
социјалне заштите и Институтом за јавно здравство РС (2016) – сарадник пројекта (1 бод, 
према чл. 22, тачка 12 „Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци“). 

 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

Није било избора / реизбора. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 26 (двадесетшест) 

УКУПНО: 22 + 0 +26 = 48 (четрдесетосам) 

 

 

III.   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

На објављени конкурс за избор наставника за ужу научну област Општа педагогија Природно-
математичког факултета Универзитета у Бањој Луци пријавило се три кандидата, др Здравко Т. 



Марјановић, др Татјана Г. Марић и др Наташа Ф. Цвијановић. Увидом у документацију Комисија 
је констатовала да су сва три кандидата доставилa документa предвиђенa Конкурсом, али да трећи 
кандидат др Наташа Цвијановић није доставила доказе о учешћу у пројектима. Без обзира на то, 
све три кандидата испуњавају опште и посебне услове предвиђене конкурсом, Законом о високом 
образовању Републике Српске, Статутом Универзитета у Бањој Луци и Комисија је дала 
детаљну оцјену референци пријављених кандидата, поштујући Правилник о поступку и условима 
избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци и поштујући „Правилник о 
публиковању научних публикација“, Службени  гласник РС, 77/10. 

Комисија констатује да сва три кандидата испуњавају потребне услове за избор у 
наставничко звање доцента. Узимајући у обзир да је други кандидат, тј. Татјана Марић, 
објавила радове у индексираним и категорисаним научним часописима, те судјеловала у 
више националних и међународних стручних пројеката, и тиме освојила 48 бодова, за 
разлику од првог кандидата, тј. Здравка Марјановића, који је објавио све своје радове у 
неиндексиранoм часопису и тиме освојио 0 (нула) бодова, а на учешћу у стручним 
пројектима освојио 5 бодова и Наташе Цвијановић која је на основу радова и учешћа у 
стручним пројектима освојила 48 бодова, Комисија предлаже Наставно-научном вијећу 
Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци 
да се др Татјана Г. Марић изабере у звање доцента за ужу научну област Општа педагогија за 
наставне предмете који се слушају на Природно-математичком факултету Универзитета у 

Бањој Луци. Разлог за овај приједлог је у томе што је по радовима и подручју 
одбрањене дисертације др Татјана Марић ближа конкурсним условима јер је др 
Наташа Цвијановић већином својих радова и активности у подручју предшколског 
васпитања и образовања. 

Напомена: 

Бодовање радова Комисија је извршила у складу са „Правилником о поступку и условима избора наставника 
и сарадника на Универзитету у Бањој Луци“ од 28.05.2013. године објављеним Одлуком бр. 02/04-3.1537-
106/13, те у складу са „Правилником о публиковању научних публикација“, Службени  гласник РС, 77/10. 

У Бањој Луци, ___.___.2017. године 

Потпис чланова комисије: 

1. проф. др Ненад Сузић, редовни професор за ужу научну 
област Општа педагогија, Филозофски факултет у Бањој 
Луци, предсједник 
____________________________________________ 

2. проф. др Златко Павловић, ванредни професор, ужа научна 
област Општа педагогија, Филозофски факултет у Палама, 
члан, и 
____________________________________________ 

3. проф. др Бисера Јевтић, ванредни професор за ужу научну 
област Општа педагогија, Филозофски факултет у Нишу, 
члан. 
____________________________________________ 



 


