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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 број:02/04.3.138-81/17  од  26.1.2017. године 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Општа педагогија 

 

Назив факултета: 

Филозофски факултет 

 

Број кандидата који се бирају 

  1 

 

Број пријављених кандидата 

  1 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

01. 02. 2017. дневни лист „Глас Српске“ 

 

Састав комисије: 

а) проф. др Светозар Богојевић, редовни професор за ужу научну област Општа 

педагогија, Филозофски факултет у Бањој Луци, предсједник 

б) проф. др Ненад Сузић, ред. професор за уже научне области Општа педагогија 

и Методика васпитно-образовног рада, Филозофски факултет у Б. Луци, члан 

в) проф. др Златко Павловић, ванредни проф. за ужу научну област Општа 

педагогија, Филозофски факултет у Источном Сарајеву, члан 



 

Пријављени кандидати 

 

мр Сања Партало 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Сања (Миле; Брана) Партало 

Датум и мјесто рођења: 17.5.1978. године у Бањој Луци 

Установе у којима је био запослен: Филозофски факултет 

Радна мјеста: асистент; виши асистент 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

Друштво педагога Републике Српске 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Филозофски факултет 

Звање: дипломирани педагог 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука; 2004 година 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,50 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Филозофски факултет 

Звање: магистар педагошких наука 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука; 2011 година 

Наслов завршног рада: Својства симболичке игре предшколске 

дјеце 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Општа педагогија 

Просјечна оцјена: 10 (десет) 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Филозофски факултет 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

У завршној фази израде 

Назив докторске дисертације: Развој пријатељства предшколске дјеце 

у институционалном васпитању 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Општа педагогија 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

Филозофски факултет, асистент, 2005. 

године; Филозофски факултет, виши 

асистент, 2012. године. 



  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

 

Панџић, С. (2007). Потребе и могућности унапређења сексуалног и репродуктивног 

здравља младих. У научној монографији Репродуктивно здравље, стр. 127-142. 

Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства. Члан 19, Став 12 (6 

бодова) 

          У овом раду указује се на потребе младих у области сексуалног и репродуктивног 

здравља младих и изводе одређене педагошке импликације које могу утицати на 

унапређење васпитања и образовања у овој области. Посебна пажња у раду је посвећена 

факторима који утичу на сексуално васпитање младих. Издвојени су и детаљније 

образложени сљедећи фактори: породица, школа, вршњачке групе и невладине 

организације. Закључак је да сексуалним васпитањем утичемо на повећање нивоа знања, 

развијање способности избјегавања ризичног понашања и изградње самопоштовања 

младих.  

Партало, С. (2010). Структура и средства симболичке игре у зависности од узраста. 

Наша школа, бр.3-4, стр. 85-102. Члан 19, Став 9 (6 бодова) 

          У овом раду аутор указује на значај игре на предшколском узрасту. Посебно се бави 

симболичком игром или игром улога. Поред анализе досадашњих теоријских доприноса о 

овој проблематици дат је приказ резултата истраживања основних структуралних обиљежја 

симболичке игре (аутотеличност, дивергентност, употреба „мотивисаних симбола“ и 

метафоричност) и симболичка средства (симболички објекти замјене, моторичке радње, 

ментални репрезентант и говор) у зависности од узраста. Приказани резултати истраживања 

указују на неке од карактеристика које се јављају на различитим узрастима у погледу 

учесталости испољавања основних структуралних обиљежја и употребе симболичких 

средстава у игровним активностима.  

Прибишев Белеслин, Т., Партало, С. (2010). Традиционалне и савремене 

концепције о даровитости у контексту предшколског васпитања и образовања.У 

Зборнику радова са научног скупа: Култура и образовање - дeтерминанте 

друштвеног прогреса, стр. 509-523.Бања Лука: Филозофски факултет. Члан 19, Став 

17 (2 бода) 

          Питање даровитости, у односу на друге врсте посебности дјеце предшколског узраста, 

једно је од мање актуелизованих питања у оквиру теорије и праксе предшколског васпитања 

и образовања. Сматра се „хладним политичким проблемом“ (Gallagher, 2008) што се 



потврђује смањеним интересовањима академске и стручне заједнице за ову проблематику, 

али и мањом непосредном пажњом јавности и политике по питању одговорности за права 

на адекватно образовање, учење и игру која надарена дјеца имају. У досадашњем 

обликовању концепције даровитости, Кауфман и Стенберг (Kaufman & Sternberg, 2008) 

препознају четири таласа развоја схватања о даровитости (модели општег подручја; модели 

специфичних подручја; системски модели и развојни модели), сматрајући даровитост 

„ознаком“ која се мијења кроз вријеме и мјесто. Може се претпоставити да различита 

разумијевања концепције имају разноврсне импликације у теорији предшколског васпитања 

и образовања, утичући на формирање слике о даровитом дјетету, и обликујући приступе у 

раду са даровитом дјецом у институционалном предшколском васпитању и образовању.  

 

Прибишев Белеслин Т., Станковић Јанковић, Т., Партало, С. (2011). Друштвено 

обликовање надарене дјеце. У зборнику радова са научног скупа: Тhe methodology of 

working with talented pupils, стр. 333-341. Универзитет у Новом Саду. Учитељски 

факултет на мађарском наставном језику, Суботица. Члан 19, Став 15 (5 бодова)  

          Рад је настао као прилог концептуалном оквиру ширег истраживања проблематике 

надарене деце предшколског и раношколског узраста које је покренуто током 2009. године 

у Републици Српској, једном од ентитета Босне и Херцеговине. Полазећи из „перспективе 

детета”, заснива се на низ претпоставки о потребама посебно надарене деце. Најпре, полази 

се од сазнања да надареност није статичан „дар”, него да се временом губи, те да је 

неопходно препознати га и подржати на раном предшколском и млађем основношколском 

узрасту. Друга претпоставка је да екологија детета, односно друштвени контекст, 

укључујући друштвену бригу за децу, модел социјалне бриге о деци, а посебно разумевање 

‘детета’, као и обиљежја савременог породичног контекста битно утичу на потребу за 

сигурношћу и одрастање надареног детета. Поред тога, институционални оквир за рано 

образовање, који укључује развијеност мреже институција као ресурса (предшколске 

установе и школе, институције за припремање и професионално усавршавање 

професионалаца, специјализоване институције које се баве децом са специфичним 

талентима, центри за рану идентификацију и сл.) утиче на задовољавање и појаву нових 

потреба надарене деце.  

Скопљак, М., Партало, С., Вујић, Т. (2011). Праћење и оцјењивање студената по 

болоњском систему. У Зборнику радова са научног скупа:Квалитет наставног и 

научног рада и болоњски процес, стр. 225-240.Бања Лука: Филозофски факултет. 



Члан 19, Став 17 (2 бода) 

Рад сагледава системску реформу високошколског образовног система која је у 

складу са Болоњском декларацијом и низом других европских докумената који 

подразумијевају многе промјене у односу на традиционални образовни систем. Исходи 

остварених промјена су иновације у наставним плановима и програмима, начину рада, 

континуираном праћењу и евалуацији, побољшању проходности наставника и студената и 

многи други. Рад је посвећен праћењу и оцјењивању, као посебним сегментима наставе, те 

перципирању истих од стране свих учесника у наставном процесу. Без обзира на суштинске 

разлике студијских програма и разноликост предмета, болоњски систем прописује 

заједнички оквир за начин вредновања студената у универзитетској настави. Овај систем 

предвиђа и редовно праћење напредовања студената од стране наставника и сарадника. 

Оцјена о успјешности студента се формира подједнако на основу  праћења током семестра и 

на основу завршног испита. С друге стране, велики број студената, кадровски и материјални 

ресурси, наставном процесу диктирају могућности и захтијевају задржавање 

традиционалног система оцјењивања. На основу квалитативног истраживања дошли смо до 

резултата који указују да постоји шаролико тумачњење и многе потешкоће у примјени 

правила и прописа о праћењу присуства и активности студената у настави као и 

остварености исхода учења. 

 

   

Радови послије последњег избора/реизбора 

 

Богојевић, С., Кубурић Мацура, М., Црњак, Д., Мрђа, Ж., Партало, С. (2012). 

Научна монографија Развој зависносложених реченица у говору предшколске дјеце. 

Бања Лука: Филозофски факултет. Члан 19, Став 3 и  Члан 23, Став 3 (5 бодова) 

          Научна монографија Развој зависносложених реченица у говору предшколске дјеце 

представља продукт интердисциплинарног истраживања из области психолингвистике, 

предшколске и специјалне педагогије реализованог на подручју Републике Српске. 

Истраживање је имало за циљ да утврди степен разумијевања садржаја, тј. значења типова 

зависносложених реченица, а поготово семантички комплекснијих типова реченица. 

Добијени резултати су у функцији одређивања критеријума који омогућавају дијагностику 

специфичних језичких потешкоћа код дјеце. Међутим, наше истраживање, поред 

лингвистичке и психолингвистичко-дефектолошке димензије, има и шире педагошке 

импликације. Оно, на најбољи начин, указује на то колико је васпитно-образовни рад са 



дјецом предшколског узраста у области говорног развоја драгоцјен и колико је у 

комуникацији одрасли-дијете, дакле, интеракциони односи у које ступа дијете, од 

незамјењиве важности за укупан развој самосвјести и, тиме, формирање личности дјетета. 

 

Кулић, Р., Партало, С. (2012). Савремени токови предшколског васпитања. Зборник 

радова Филозофског факултета у Приштини бр. 42-2, стр. 293-303. Члан 19, Став 

29; М52  (3 бода)   

Рад полази од становишта да се у данашњим околностима с правом наглашава 

значај и потреба интензивнијег развоја предшколског васпитања и образовања. 

Анализирани су структурно-институционални оквири предшколског васпитања у Великој 

Британији, САД, Француској, Немачкој и у Русији. Без обзира на извјесну организационо-

институционалну различитост, највећи број поставки у области предшколског васпитања 

има заједнички именитељ и универзалну вриједност и значај. Иако се данас у свијету 

остварује око 200 програма предшколског васпитања и образовања – условно подељених на 

академске, интелектуалне и програме родитељске ефективности не изостају залагања о 

потреби обнављања његових садржаја и метода у складу са социјално-економским и 

културним напретком савременог друштва. То, другачије речено, значи да је формирање 

правних, економских и нарочито педагошко-психолошких услова суштинска претпоставка 

за изградњу базичних црта личности односно дјечије компетентности, иницијативности, 

креативности, самосталности, комуникативности и др. С тим у вези су и залагања за израду 

нових (и разноврсних) програма предшколског образовања односно оптималних модела 

професионално-педагошке припреме васпитача (педагога) за рад различитих установа 

намјењених дјеци предшколског узраста. 

 

Богојевић, С., Татјана З., Партало С. (2013). Бајка и цртани филм као васпитни 

подстицаји ликовног изражавања дјеце предшколског узраста. У Зборнику радова са  

научног скупа Сувремени токови раном одгоју, стр. 187 – 201. Зеница: Педагошки 

исламски факултет. 

Члан 19, Став 15; (5 бодова) 

          У фокусу овог рада су бајка и цртани филм као важни васпитни феномени 

предшколског дјетета. Рад се бави и анализом ликовног израза (цртежа) дјеце предшколског 

узраста примјеном специфичне методологије истраживања засноване на познавању дјечијег 

ликовног изражавања. Резултати добијени квалитативном анализом за потребе истраживања 



преведени су у одређени квантитет уз пуно уважавање узрасних разлика које се зорно 

очитавају у дјечијем ликовном изражавању. Педагошки значај извршеног истраживања 

огледа се у још једном покушају утврђивања шта у данашњем окружењу дјетета утиче на 

ликовно изражавање као и на укупни развој не би ли одговорили на стално отворено питање 

педагогије како подржати дијете у његовом развојном опхођењу са свијетом. Добијени 

резултати указују на постојање разлика у квалитету ликовног изражавања дјеце 

предшколског узраста у зависности од тога да ли је подстицај за ликовну активност 

заснован на гледању цртаног филма или на причању бајке у доносу на узраст и пол дјеце. 

 

Сузић, Н.,Партало, С. (2013). Емоционални стилови и вриједносне оријентације 

студената. У Зборнику радова са научног скупа: Вриједности и протуврјечја 

друштвене стварности, стр. 99 – 115. Бања Лука: Филозофски факултет. Члан 19, 

Став 17 (2 бода) 

У овом истраживању аутори укрштају четири варијабле: вриједносне оријентације, 

футуролошка опредјељења, потребу за контролом и емоционалне стилове студента. Ова 

укрштањ дала су вриједне и педагошки значајне налазе. На узорку од 250 студената 

педагошких усмјерења у Бањој Луци откривно је да су вриједносне орјентације у посљедње 

четири деценије знатно измјењене ако их посматрамо по Шпрангеровој типологији, тј. као 

религијске, социјалне, економске, естетске, теоријске и политичке. Други налаз 

истраживања је да орјентација студената на будућност највише предодређује њихову 

потребу за контролом. Ова предилексија није кључна, али је значајна ( = 0,17). Трећи налаз 

овог истраживања је да највише академско постигнуће остварују студенти орјентисани на 

будућност и они који настоје да избјегну садашњост, што је потврдила ANOVA (F(3) = 2,74; 

значајно на нивоу 0,05). Четврти налаз истраживања је да студенти преферишу вриједносне 

орјентације у складу са властитим емоционалним стилом. Уравнотежени преферишу 

религијску, социјалну и политичку вриједносну оријентацију, инхибирани или закочени 

економску и естетску, а импулсивни теоријску вриједносну оријентацију. Све ове спознаје 

могу бити од велике користи за педагошке теоретичаре и практичаре.  

 

Партало, С. (2014). Креативност и конформност симболичке игре предшколске 

дјеце. Иновације у настави, бр.1, стр. 65-73. Београд: Учитељски факултет. Члан 19, 

Став 9; М52 (6 бодова)  



Симболичка игра дјетета представља основ из којег израста креативност која је 

претеча стваралачких дјела у каснијем животу, те основ сазријевања и учења које се одвија 

на спонтан и дивергентан начин у којем дијете само себе ставља у зону наредног развоја. 

Она доприноси индивидуацији и социјализацији личности. Узорком је обухваћено 288 

предшколске дјеце корисника предшколских установа и игровних активности као узорак 

догађаја. Структура игровних активности је обухваћена листама посматрања као 

истраживачким инструментима. Анализом садржаја извршили смо анализу дневника 

посматрања у које су биљежени подаци који нису били обухваћени листама посматрања. У 

раду ћемо представити емпиријски модел који смо добили примјеном факторске анализе с 

циљем откривања узорка или извора коварирања између мноштва посматраних категорија и 

поткатегорија од којих се састоји симболичка игра предшколске дјеце као сложена 

истраживачка варијабла. Модел подразумјева пет фактора који потврђују тезу да 

симболичка игра представља основу развоја маште и креативности, али и конформности. 

Кулић, Р., Партало, С. (2014). Глобализација и образовне реформе. У Зборнику 

радова са научног скупа: Наука и глобализација, стр. 747-756. Универзитет у 

Источном Сарајеву: Филозофски факултет Пале. Члан 19, Став 15; (5 бодова)  

У анализама глобализације теоретичари филозофије, социологије, педагогије и 

сродних научних дисциплина истичу да она оставља дубоке трагове на све сфере 

друштвеног живота. У истраживању овог значајног друштвеног феномена неопходна је 

примјена мултидисциплинарног приступа. Иако од краја XX вијека преовладава увјерење 

да глобализација има дубок и далекосежан утицај на образовне реформе, ово питање се у 

педагошкој литератури тек у данашње вријеме посебно актуализује. Глобализациони 

процеси су углавном сагледавани из економске перспективе док се нешто рјеђе 

расправљало о међузависности глобализације и других области друштвеног живота. У свим 

приступима заједничко је становиште да глобализациони процеси имају велики утицај на 

образовне реформе. Са посљедицама тога утицаја нарочито се суочавају образовни системи 

транзиционих друштава који се морају прилагодити захтјевима „глобалног тржишта“. Стога 

је за потпуно разумјевање образовних реформи неопходно сагледавање њиховог односа са 

глобализационим процесима. 

 

Партало, С., Прибишев Белеслин, Т.(2015). Дјечија игра у курикулуму 

предшколског васпитања. У Зборнику радова са научног скупа: Имплементација 



иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме, стр. 123 – 133. 

Универзитет у Београду: Учитељски факултет. Члан 19, Став 15; (5 бодова)  

          Рад полази од претпоставке да се курикулум предшколског васпитања одређује као 

теоријска развојна концепција која се у пракси истражује и модификује у трагању за 

ефикасним облицима подршке васпитању и образовању дјеце. Квалитет изградње 

курикулума предшколског васпитања подразумјева праћење и разумијевање комплексне 

динамике активности дјеце и заједничко промишљање, реализовање и евалуацију васпитно-

образовног процеса. Основни циљ теоријске анализе је да, пролазећи кроз различите 

класификације курикулума, позиционира улогу, значај и смисао дјечије игре у њима, 

руководећи се њеним темељним одредницама као што су дивергентност, креативност, 

аутотеличност, инвентивност, слобода. Иако се дјечија игра у литератури изузетно цијени, 

њена позиција у „реалном курикулуму” није јасно одређена. Стиче се утисак да је присутан 

својеврстан „покрет дидактичких игара”. Он се огледа у чињеници да се цјелокупан 

феномен дјечије игре неоправдано подводи под дидактичке игре које у курикулуму 

представљају јасну интенцију одраслих да досегну до циљева у васпитно-образовном 

процесу. У раду се апострофира став да дјечија игра треба да има своју позицију у 

курикулуму предшколског васпитања. Дјечија игра у институцијским условима захтјева 

вријеме ослобођено од дидактичких утицаја одраслих. Тако схваћена позиција дјечије игре 

захтјева вјештог васпитача чија улога започиње стварањем стимулативног педагошког 

окружења у којем дјеца имају слободу изражавања и стицања различитих умијећа и знања.  

 

Партало, С. (2015). Игра као темељна одредница сазријевања и квалитета учења 

предшколског дјетета. У Зборнику радова с Другог конгреса педагога Републике 

Српске: Квалитет васпитно – образовног рада, стр.175 – 188. Бања Лука: Друштво 

педагога Републике Српске. Члан 19, Став 17 (2 бода) 

          Рад полази од претпоставке да је за квалитетније разумјевање дјетета, његових 

способности, интереса, жеља и потреба неопходно стварање оптималног окружења за 

учење, васпитање и образовање у институцијским условима. То подразумјева уважавање 

ставова о значају раног учења и вјеровање у огроман развојни потенцијал предшколског 

дјетета, наглашавајући да се у тој доби постављају темељи читаве личности и остварују 

највећи успони у интелектуалном и социјално-емоционалном развоју. Симболичка игра 

представља огроман потенцијални простор у коме предшколско дијете сазријева и учи на 

природан, спонтан, дивергентан начин, својствен дјеци. Такав начин сазријевања и учења је 



супротан оном у институционалном контексту гдје се од дјетета тражи да учи на класичан 

начин по унапријед одређеном програму. Дијете се у симболичкој игри ставља само у зону 

наредног развоја, постављајући пред себе увијек нове захтјеве. У раду ћемо представити 

емпиријски модел који смо добили примјеном факторске анализе с циљем откривања 

узрока или извора коварирања (фактора) између мноштва посматраних категорија и 

поткатегорија (манифестних варијабли) од којих се састоји симболичка игра предшколске 

дјеце као сложена истраживачка варијабла. Модел подразумјева шест фактора којима се 

настоји образложити сложен однос између сазријевања и учења.  

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 54 

 

 

 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

Образовна дјелатност у периоду звања асистент.  

У току изборног периода у звању асистента (2005-2011. год.) кандидаткиња је 

изводила наставу на првом и другом циклусу студија, на Филозофском факултету 

Универзитета у Бањој Луци на предметима из области предшколске и опште 

педагогије. Ангажована је на Студијском програму педагогије, Студијском 

програму за предшколско васпитање и образовање и Студијском програму разредне 

наставе. 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

Образовна дјелатност у периоду звања виши асистент. 

У току изборног периода у звању вишег асистента (2012-2017. год.) кандидаткиња је 

изводила наставу на првом и другом циклусу студија, на Филозофском факултету 

Универзитета у Бањој Луци на предметима из области предшколске и опште 

педагогије. Ангажована је на Студијском програму педагогије, Студијском 

програму за предшколско васпитање и образовање и Студијском програму разредне 

наставе. 

Квалитет научног и педагошког рада кандидаткиње Сање Партало приликом 

евалуације наставног процеса које је у овом периоду вршено четири пута од стране 

студената оцјењен је просјечном оцјеном 4, 12 Члан 25 (8 бодова) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 8 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

 
Стручни рад у часопису од националног значаја (с рецензијом): 

Лукић - Домуз, Д., Партало, С. (2010). Улога васпитно – образовних институција у 



превенцији насиља у породици. Гендер центар Владе Републике Српске, стр. 41-47 

Члан 22, Став 4 (2 бода) 
          У раду су образложене улоге и доприноси васпитно-образовних институција као 

битних субјеката превенције и заштите насиља у породици. Детаљније су сагледане улоге 

наставника као носилаца васпитног рада у школи, али и других субјеката као што су 

школски педагози, школски психолози, социјални радници и други. Није занемарено и 

питање сарадње школе и породице, као и школе и невладиног сектора у превенцији 

породичног насиља. 
 

Уредник књиге, часописа или континуираног умјетничког програма у земљи:  

Игра у раном дјетињству. (2010). УНИЦЕФ БиХ. Члан 22, Став 4 (3 бода) 

Право на игру. (2010). УНИЦЕФ БиХ. Члан 22, Став 4 (3 бода) 

Водич за родитеље. (2010). УНИЦЕФ БиХ. Члан 22, Став 4 (3 бода) 

 

          Кандидаткиња мр Сања Партало је у коауторству с др Драганом Лукић уредила и 

прилагодила ова три приручника за васпитаче и родитеље предшколске дјеце. Приручници 

су у оригиналу ауторски рад Терезе Гонзалес (Teresa Gonzales). Уз одобрење госпође 

Гонзалес, а у оквиру пројекта „Јачање система социјалне заштите и инклузије дјеце у Босни 

и Херцеговини“ под покровитељством УНИЦЕФ-а БиХ, мр Сања Партало и др Драгана 

Лукић су ова три приручника прерадиле и прилагодиле културном контексту и 

потребама родитеља и васпитача Босне и Херцеговине. 

 

Учешће у пројектима: 

 

Израда документа „Протокол за поступање у случајевима вршњачког насиља у 

школама“ (2009). У пројекту је учествовала као чланица Савјета за дјецу Републике 

Српске, координирајућег тијела које се бави промоцијом и заштитпм дјечијих права, 

именованог од стране Владе Републике Српске. Члан 22, Став 12 (1 бод) 

 

Ангажовање у пројекту „Регионална сарадња – истраживање знања и ставова 

ученика средњих школа у области демократије и људских права у 10 земаља 

региона“ (2008 – 2010) који реализује ЦИВИТАС Б и Х. У оквиру овог 

компаративног истраживања кандидаткиња се специфичније бавила анализом 

података и писањем истраживачког извјештаја за субузорке испитаника у Б и Х и 

Словенији. Члан 22, Став 10 (3 бода) 

 

Ангажовање у пројекту „Јачање система социјалне заштите и инклузије дјеце у 

Босни и Херцеговини“ (2009-2010) који реализује УНИЦЕФ Б и Х. У оквиру овог 

пројекта кандидаткиња се специфичније бавила питањима и проблемима раног 

дјечијег раста и развоја. Првобитно је прошла обуку под називом „Интегрисани 

центри раног дјечијег раста и развоја за родитеље и дјецу“, а затим у својству 

експерта била задужена за супервизију формираних центара у Билећој и Котор 

Вароши. Члан 22, Став 12 (1 бод) 

 

Израда ситуационе анализе у оквиру пројекта „Положај и потребе талентоване 

дјеце“ (2011). У пројекту је учествовала као чланица Савјета за дјецу Републике 



Српске и предсједавала радном групом у оквиру овог пројекта. Члан 22, Став 11 (3 

бода) 

 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 

доприносе повећњу угледа Универзитета: 

 

Кандидаткиња је завршила „Обуку за образовање базирано на стандардима“ коју је   

реализовао Образовни центар  за демократију и људска права ЦИВИТАС БиХ 

(2006. године). Члан 22, Став 22 (2 бода) 

 

Учешће на тематском савјетовању „Реформске промјене у основном образовању и 

васпитању у Републици Српској“ и Прве школе педагога у организацији Друштва 

педагога Републике Српске (18. – 19.04.2008. године). Члан 22, Став 22 (2 бода) 

 

Учешће у реализацији програма „Зимске школе педагога“ у организацији Друштва 

педагога Републике Српске (25 – 28.02.2010. године) Члан 22, Став 22 (2 бода) 

 

Учешће у „Програму сертификације наставника основних школа у Републици 

Српској“ (2010) у својству експерта, реализованог од стране Образовног центра за 

демократију и људска права (ЦИВИТАС). Члан 22, Став 22 (2 бода) 

 

Члан Савјета за дјецу Републике Српске, координирајућег тијела које се бави 

промоцијом и заштитпм дјечијих права, именованог од стране Владе Републике 

Српске (2007 -2011) - први мандат. Члан 22, Став 22 (2 бода) 

 

Секретар Студијског програма предшколског васпитања и образовања Члан 22, 

Став 22 (2 бода) 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

 
Ангажовање у реализацији пројекта „Развијеност система зависносложених 

реченица код дјеце предшколског узраста као средство идентификације и корекције 

специфичних језичких потешкоћа“ реализованог у сарадњи Филозофског и 

Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци. У оквиру овог пројекта 

кандидаткиња је припремала студенте за реализацију истраживања, пратила и 

евалуирала истражуивачки рад студената те се бавила педагошким аспектима 

разумијевања и употребе зависносложених реченица и фабулације код дјеце 

предшколског узраста (2010 – 2012. године). Члан 22, Став 12 (1 бод) 

 

Кандидаткиња је завршила обуку у оквиру програма „Методика високошколске 

наставе и интеркултуралног образовања“  којег су реализовали Филозофски 

факултет Универзитета у Бањој Луци, Филозофски факултет Универзитета у 

Сарајеву и Филозофски факултет Свеучилишта у Мостару у сарадњи са 

канцеларијом УНИЦЕФ-а у Сарајеву (1.5 - 15.6.2012) Члан 22, Став 22 (2 бода) 

 

Кандидаткиња је завршила обуку у трајању од 60 сати под називом: „Унапређење 



квалитета учења и поучавања у високом образовању – развој критичког мишљења“ 

коју је реализовало Удружење грађана Центар за образовне иницијативе STEP BY 

STEP и Save the Children БиХ (2012. године). Члан 22, Став 22 (2 бода) 

 

 

Кандидаткиња је присуствовала презентацији Песталоци програма под називом 

„Представљање Песталоци програма Савјета Европе: изазови и перспективе“ у 

организацији Владе Републике Српске – Министарства просвјете и културе, 

одржаној 15.03.2013. године у Бањој Луци. Члан 22, Став 22 (2 бода) 

 

Учешће на Другом конгресу педагога Републике Српске под називом „Квалитет 

васпитања и образовања у педагошкој теорији и пракси“ (1 – 2. Март 2014. године). 

Члан 22, Став 22 (2 бода) 

 

Члан Савјета за дјецу Републике Српске, координирајућег тијела које се бави 

промоцијом и заштитпм дјечијих права, именованог од стране Владе Републике 

Српске (2012-2017) – други мандат. Члан 22, Став 22 (2 бода) 

 

Секретар Студијског програма предшколског васпитања и образовања Члан 22, 

Став 22 (2 бода) 

 

Члан комисије за полагање стручног испита за васпитаче предшколске дјеце.  Члан 

22, Став 20 (1 бод) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 45 

 

 

 

 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
 

На конкурс за избор сарадника за ужу научну област Општа педагогија објављеном 

01.2.2017. године у Гласу Српске, пријавила се једна кандидаткиња – мр Сања 

Партало, магистар педагошких наука. Комисија је констатовала да кандидаткиња 

испуњава услове прописане Законом о високом образовању Републике Српске и 

Статутом Универзитета у Бањој Луци за избор у звање вишег асистента. У погледу 

бодова, комисија је процјенила сљедеће:  

 

 ДЈЕЛАТНОСТ  

Научна Образовна Стручна УКУПНО 

Прије избора 21 / 31 52 
Послије избора 33 8 14 55 
УКУПНО 54 8 45 107 

 



 

Имајући у виду квалитет и обим остварених резултата у погледу научних радова, те 

образовних и стручних активности, комисија констатује да кандидаткиња мр Сања 

Партало задовољава услове за поновни избор у звање вишег асистента.  

На основу изнесеног Комисија предлаже Научно-наставном вијећу 

Филозофског факултета и Сенату Универзитета да мр Сању Партало поново 

изаберу у звање вишег асистента за  ужу научну област Општа педагогија. 
 

 

У Бањој Луци, 25.05.2017. 

 

 

                                 Потписи чланова комисије: 

 

1. проф. др Светозар Богојевић, редовни 

професор за ужу научну област Општа 

педагогија, Филозофски факултет у Бањој Луци, 

предсједник 

 

 

 

2. проф. др Ненад Сузић, редовни. професор за 

уже научне области Општа педагогија и 

Методика васпитно-образовног рада, 

Филозофски факултет у Бањој Луци, члан 

 

__________________________________________ 

 

3. проф. др Златко Павловић, ванредни професор 

за ужу научну област Општа педагогија, 

Филозофски факултет у Источном Сарајеву, 

члан 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

IV. ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

 

Није било издвојеног мишљења чланова комисије. 

 

 

 



 


