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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ                                                              Образац - 1 

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: 02/04.3.625-71/17. од 23.03.2017.  

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Општа психологија 

 

Назив факултета: 

Филозофски факултет  

 

Број кандидата који се бирају 

1 

 

Број пријављених кандидата 

1 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

29. март 2017.; web сајт Универзитета у Бањој Луци http://unibl.org/uploads/files/ 

strane/konkursi/Konkurs-29-03.pdf; дневне новине - Глас Српске стр. 29. 

 

Састав комисије: 

а) предсједник: др Страхиња Димитријевић, доцент за ужу научну област Општа 

психологија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци 

б) члан: др Василије Гвозденовић, редовни професор за ужу научну област 

Општа психологија, Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

в) члан: др Светлана Боројевић, доцент за ужу научну област Општа 

психологија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци 

 

Пријављени кандидати 

Dr sc. Љиљана Крнета  

http://unibl.org/uploads/files/%20strane/konkursi/Konkurs-29-03.pdf
http://unibl.org/uploads/files/%20strane/konkursi/Konkurs-29-03.pdf
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II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

  

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Љиљана (Мартин; Јованка) Крнета 

Датум и мјесто рођења: 11.08.1954.година  

Бугојно, Босна и Херцеговина 

Установе у којима је био запослен: - Основна школа „16.мај“ Приједор;  

- Основна школа „Ранко Шипка“ Бања 

Лука;   

- Центар за предшколско васпитање  и 

образовање, Бања Лука; 

- Поликлиника - Савјетовалиште за 

младе, Бања Лука;  

- Основна школа „Јован Цвијић“ Бања 

Лука;   

- Учитељски факултет у Београду;   

- Независни Универзитет  у Бањој Луци;  

- Факултет политичких наука и 

Академија умјетности, Универзитет у 

Бањој Луци;  

Радна мјеста: - педагог-психолог,  

- психолог,  

- сарадник (виши асистент),  

- наставник (доцент) 

- стручни сарадник у настави 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 
Удружење „Заједно у Европу“ 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Филозофски факултет, Сарајево 

Звање: дипломирани педагог-психолог 

Мјесто и година завршетка: Сарајево, 1977. година 

Просјечна оцјена из цијелог студија: Нису достављени подаци 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Универзитет  Источно Сарајево, 

Филозофски факултет, Пале 

Звање: Магистар психолошких наука 

Мјесто и година завршетка: Пале, 1999. година 

Наслов завршног рада: Психо-социјални фактори као 

детерминанте успјеха ученика у школи 
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Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 
Психологија 

Просјечна оцјена: Нису доставњени подаци 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет  Источно Сарајево, 

Филозофски факултет, Пале 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 
Пале, 26.01.2010. година 

Назив докторске дисертације: Особине ученика као фактор перцепције 

радне ефикасности наставника 

Научна/умјетничка област (подаци из  

дипломе): 
Психологија 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

- Учитељски факултет у Београду, виши 

асистент, 2000. година, ужа научна 

област Педагошка психологија (нису 

достављени подаци о избору); 
 

- Независни Универзитет у Бањој Луци, 

доцент, 21.12.2010. године, ужа научна 

област Општа психологија; 
 

- Неизбор за ужу научну област Општа 

психологија, одлука Сената 

Универзитета у Бањој Луци, од 

23.06.2016. године, бр. 02/04-3.1589-

116/16, по конкурсу расписаном 

20.05.2015. године; 

 

 

 

 

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 

Уводно предавање по позиву на научном скупу међународног значаја, 

штампано у цјелини; Члан 19, став 13. 
 

1. Крнета, Љ. (2010). Психолошко-педагошке претпоставке васпитно-   

образовног рада дјеце са посебним потребама. III. mednarodna strokovna 

konferenca vzgojiteljev v vrtcih, 17-29, Љубљана: MiB d.o.о. 
 

Достављена је копија рада и прве странице зборника (376:373.2(082); ISBN 978-961-91579-9-2); 

потврда о учешћу, програм скупа из којег се види да се ради о пленарноим предавању.  
 

Наведени рад не припада области Опште психологије. 
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Уз библиографију приложене су и копије сљедећих потврда о:  

 
- Реализацији семинара за васпитаче у предшколским установама Републике Српске, у 

организацији Републичког педагошког завода Бања Лука и Red Barnet, 1998; 

- Активном учешћу на међународном стручном скупу Даровити и одрасли, Вршац: Висока 

школа за образовање васпитача и Universitatta TIBISCUS, 2005; 

- Учешћу на међународној конференцији о насиљу над дјецом, у организацији Министарства 

за људска права и избјеглице БиХ и Вијећа за дјецу БиХ, 2006; 

- Активном учешћу на међународном стручном скупу Даровитит, интеракција и 

индивидуализација у настави, Вршац: Висока школа за образовање васпитача, 2006; 

- Учешћу у радионици Како се пише научни чланак, Министарство здравља Р. Србије, 

Клиничко болнички центар Земун-Београд и Институт за онкологију и радиологију Србије, 

2006. 

- Учешћу на 15. годишњој конференцији хрватских психолога Превенција, (ре)хабилитација, 

психоедукација – кроз интердисциплинарност, Хрватско психолошко друштво и Друштво 

психолога Дубровник, 2007; 

- Учествовању у обуци Методе решавања и управљања конфликтима, Центар за развој 

људских ресурса и менаџмент, 2007; 

- Учествовању на међународној научној конференцији Холистични поглед на надарјеност са 

радом на тему Ненасилна комуникација у функцији подстицања даровитости, МиБ и 

Центар за старше, Птуј, 2008; 

- Активном учешћу на међународном стручном скупу Породица као фактор подстицања 

даровитости, Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача, 2008; 

- Судјеловању на 16. годишњој конференцији хрватских психолога Психологија-медији-етика, 

Хрватско психолошко друштво и Друштво психолога Истре, 2008; 

- Судјеловању на 17. годишњој конференцији хрватских психолога Одговорност: особна, 

професионална, друштвена, Хрватско психолошко друштво, 2009; 

- Активном учешћу на међународном стручном скупу Даровити и друштвена елита, Вршац: 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ и Universitatea 

de Vest „Aurel Vlaicu, Arad, Romania, 2009; 

 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних по категоријама из члана 

19. или члана 20.) 

 

Научна монографија националног значаја, Члан 19, став 3.  

 

1. Крнета, Љ. (2013). Личност ученика и перцепција радне ефикасности 

наставника. Бања Лука: Графид д.о.о. 
 

Монографија има 233 странице и представља прерађен докторат кандидаткиње. У уводним 

напоменама ауторка констатује да истраживање представља допринос спознаји о факторима и 

условима тачности перципирања и процјењивања других (наставника и њихове радне ефикасности 

од стране ученика завршних разреда основних и средњих школа у Босни и Херцеговини), те 

унапређењу међусобних односа у комуникацији између наставника и ученика. У тексту су приказани 

резултати истраживања на узорку 1150 ученика завршних разреда основних (59%) и средњих школа 

(41%) у Босни и Херцеговини, које је имало за циљ анализирање релација између особина личности 

(интелектуална способност, емоционална интелигенција, мотив постигнућа и општа самоефикасност) 

и социјално-искуствених обиљежја, с једне стране, и ученичке перцепције радне ефикасности 

наставника, тј. активности које су карактеристичне за ефикасног наставника, с друге стране.   
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Достављен оригиналан примјерак монографије. 37.03-057.874:371.12, ISBN 978-99955-89-18-9; 

COBISS.BH-ID 3895064 
 

Оно што се несумљиво може закључити јесте да наведена монографија не припада ужој 

научној области Општа психологија. 

 

Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја, Члан 19, 

став 8. 

 

1. Крнета, Љ. (2016). Perception of Present and Vision of Future of Gifted Students. 

Universal Journal of Educational Research, 4(8), 1745-1752. Horizon Research 

Publishing Corporation. DOI: 10.13189/ujer.2016.040801.  

Ауторка у истраживању пореди како даровити ученици у односу на остале процјењују властиту 

прошлост, садашњост и будућност. Истраживање је изведено 2014. године на узорку од 688 

ученика средњих школа (узраст 15-18 година), од чега 216 даровитих. Резултати указују да 

даровити имају песимистичнију слику садашњости него ученици који нису даровити, док 

између ове двије групе није утврђена разлика у перцепцији прошлости и будућности.  
 

Достављена копија апстракта са насловом рада, преписка са уредником, те копија рада.  
 

Ради се о издавачу/часопису који се налази на листи предаторских часописа/издавача 

https://web.archive.org/web/20161222020349/https:/scholarlyoa.com/publishers/ 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED564071.pdf 

Наведени рад не припада области Опште психологије. 

 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја, Члан 19, 

став 9. 

 

1. Крнета, Љ. (2014). Релације између мотива постигнућа ученика и перцепције 

радне ефикасности наставника. Истраживања у педагогији. 4(1), 50-57. 
 

У раду се говори о вези између мотива постигнућа ученика и њихове перцепције радне ефикасности 

наставника. Представљени резултати су дио обимнијег истраживања, спроведеног на 1150 ученика 

завршних разреда основних (59%) и средњих школа (41%) у Босни и Херцеговини које је имало за 

циљ анализирање релација између особина личности (интелектуална способност, емоционална 

интелигенција, мотив постигнућа и општа самоефикасност) и социјално-искуствених обиљежја, с 

једне стране, и ученичке перцепције радне ефикасности наставника, тј. активности које су 

карактеристичне за ефикасног наставника, с друге стране.  
 

Достављене копије рада (УДК: 371.321) и прве странице часописа из којих је видљиво да се ради о 

међународном peer-reviewеd часопису. Достављен је и чланак на енглеском језику, под истим УДК 

бројем. Категоризација домаћих часописа (Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије) - Категоризација домаћих научних часописа за друштвене науке за 2014. годину: 

психологија, педагогија, андрагогија и специјално васпитање, Наслов часописа: Истраживања у 

педагогији, Издавач: Српска академија образовања и Висока школа струковних студија за 

васпитаче Михаило Палов, Вршац. ISSN: 2217-7337, M52. 

Представљени резултати дословно су преузети из монографије Личност ученика и перцепција 

радне ефикасности наставника. Графикон 1. из чланка, у монографији се налази на страни  

154; табеле 1 и 2 на страни 156, табела 3 на страни 157, а табела 4 из чланка на 159-ој страни 

монографије.  

 

 

Наведени рад не припада области Опште психологије. 

https://web.archive.org/web/20161222020349/https:/scholarlyoa.com/publishers/
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED564071.pdf
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Уводно предавање по позиву на научном скупу међународног значаја, 

штампано у цјелини, Члан 19, став 13. 

 

1. Крнета, Љ. (2010). Paradigm of contemporary concepts of giftedness-sociо-

emotional development of the gifted. Social and Emotional Needs of Gifted and 

Talented, II. International scientific conference, 117-124, Bled: MiB d.o.o.  
 

У раду се говори о карактеристикама личности, као и одликама емоционално-социјалног развоја 

даровите дјеце. Ауторка се позива на резултате истраживања, спреведеног на 1150 ученика завршних 

разреда основних и средњих школа у Босни и Херцеговини, и 258 ученика који су препознати као 

даровити (које је имало за циљ анализирање релација између особина личности (интелектуална 

способност, емоционална интелигенција, мотив постигнућа и општа самоефикасност) и социјално-

искуствених обиљежја, с једне стране, и ученичке перцепције радне ефикасности наставника с друге 

стране) који се односе на перцепцију радних особина ефикасног наставника од стране ученика и 

повезаност те процјене са емоционалном интелигенцијом ученика.  
 

 

Достављена је копија рада и прве странице зборника (159:924.053.5(082), ISBN 978-961-92823-1-1); 

потврда о учешћу, те програм скупа. Из документације је видљиво да се радило о пленарноим 

предавању. Приложен чланак Е-учитељ 1/2-2011 у коме се налазе фотографије са конференције. 
 

Наведени рад не припада области Опште психологије. 

 
2. Kрнета, Љ. (2016). Нове парадигме – холистички приступ креативности дјеце 

предшколског узраста. Nadarjeni in talentovani predškolski otrok, IX. 

mednarodna strokovna konferenca vzgoiteljev v vrtcu (Slovenija, Nizozemska, 

Velika Britanija, Bosna i Hercegovina in Češka), 18-27, MiB d.o.o. i MIB EDU, 

Љубљана. 
 

У теоријском раду говори се о креативности дјеце предшколског узраста, те о значају одраслих 

и стимулативне социјалне средине на подстицање креативности у том узрасту. Ауторка пореди 

савремене теорије развоја креативности, са ранијим теоријама, те наводи предности холистичког 

приступа у раду са децом предшколског узраста. 
 

 

Достављене копије рада и прве странице зборника (159.924.053-4.37.015(082), 373.2:159.924-

053.4(082), ISBN 978-961-93789-3-9) потврде о изведеном предавању и учешћу на стручној 

конференцији, те програм скупа. Из документације је видљиво да се ради о уводном предавању. 

Приложен материјал са сајта Nadane deti о извјештају са конференције. 
 

Наведени рад не припада области Опште психологије. 

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

традиционалног образовања. Praktične strategije v OPB, X. mednarodna 

strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (Slovenija, Bosna in 

Hercegovina, Nemčija), 25-34, MiB d.o.o., MIB EDU, Љубљана.  
 

У раду се истиче значај квалитетног образовања, ради подстицања креативност код дјеце. 

Наглашена је васпитљивост креативности, што је веома значајно за образовни процес у школи, 

јер, по мишљењу ауторице постоји снажна тенденција да се учење афирмише као процес 

усмјерен на социјално-емоционални и интелектуални развој. Значајну пажњу ауторка посвећује 

резултатима својих претходних истраживања (истраживања из 2010-2012. године) која се односе 

на процјену карактеристика радне ефикасности наставника; разликама у опажању емоција, те 

процјену властите садашњости и будућности од стране даровитих ученика и оних која то нису 



7 
 

итд. На крају, понуђени су модели модернизације васпитно-образовног процеса у школи, 

постицања креативности даровитих и осталих ученика, те едукације учитеља и наставника.  
 

Достављене копије рада и прве странице зборника (37.091.21(082), ISBN 978-961-93789-4-6) потврде 

о изведеном предавању и учешћу на стручној конференцији, те програм скупа. Из документације је 

видљиво да се ради о уводном предавању. 
 

Наведени рад не припада области Опште психологије. 

 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини, Члан 

19, став 15. 
 

1. Крнета, Љ., Симунић, Е. (2013). Подстицање емоционалне компетентности 

даровитих ученика у школи. XVIII. међународни научни скуп - Методолошки 

проблеми истраживања даровитости, 200-214, Вршац: Висока школа 

струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“, Univerzitet 

de Vest „Aurel Vlajku“, Арад, Румунија.  
 

У раду су изнесена теоријска разматрања појма даровитости као и методолошки приступи 

истраживања овог конструкта. Како је истраживање социо-емоционалног развоја даровитих 

појединаца у фокусу рада, разматрају се теоријски модели концепта емоционалне интелигенције те 

одређене карактеристике социјалног развоја, који је повезан са емоционалним развојем. 

Истраживањем је обухваћено 480 ученика основних школа, а истраживање је мотивисано, прије 

свега, жељом да се подстицањем развоја емоционалне компетентности и креативности ученика 

основних школа допринесе развоју социјалне интеракције и на тај начин створе хуманији односи у 

школи. 
 

Достављена је копија рада, насловне стране зборника и потврда о учешћу на скупу са насловом 

рада. У десном горњем углу стоји категорија рада - оригинални научни рад; UDK: 37.032.2; ISBN 

978-86-7372-171-2, 18(2013). 
 

Наведени рад не припада области Опште психологије. 

 
2. Крнета, Љ. (2015). Креативност – трошак или инвестиција модерне ЕУ. У 

зборнику сажетака са међународне научне конференције Izаzivi globalizacije 

in druzbeno – ekonomsko okolje EU, 57, Ново Место, Словенија. 
 

Ауторка креативност посматра у контексту савременог друштва, гдје знање (као интелектуални 

капитал), мотивација, емоционална интелигенција и самоефикасност постају важни ресурси. У 

чланку се реферише на резултате истраживања приказане у монографији Личност ученика и 

перцепција радне ефикасности наставника о томе које карактеристике су, по процјени ученика, 

најважније за радну ефикасност наставника. Истакнуто је да постмодерно друштво ЕУ захтијева 

стално и континурано образовање кроз формалне и неформалне нивое, те да се у стратегији развоја 

модерног ЕУ друштва људски капитал посматра као инвестиција а не трошак. У том свјетлу, ауторка 

закључује да креативност, као битна способност ефикасног појединца, постаје услов заузимања боље 

и квалитетније позиције у придруживању и креирању рационалног односа према ЕУ  
 

Достављене копије рада (УДК 331.102.312(4) и прве странице зборника, те потврда о учешћу на 

конференцији. 
 

Наведени рад не припада области Опште психологије. 
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Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику 

извода радова, Члан 19, став 16. 

 

1. Крнета, Љ. (2011). Модалитети васпитног рада у комуникацији са даровитим 

ученицима. XVII. округлi сто: Даровитост и моралност, 96-97, Вршац: 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило 

Палов“, Универзитет "Св. Климент Охридски" - Педагошки факултет, 

Битола, Македонија, Universitatea de Vest "Aurel Vlaicu", Arad, Romania, 

РЕВИВИС – Институт за развијање надарјености. Птуј, Словенија. 
 

У раду се говори о програму ненасилне комуникације који је једну школску годину извођен у 

четири бањалучке средње школе кроз часове редовне наставе и у току ваннаставних активности. 

Модел подразумијева употребу психолошких радионица, игре, драмских образаца, играње 

улога, сликање, моделирање скулптура, писање креативних текстова и сликање заједничког 

постера. 
 

Достављена је копија потврде о активном учешћу на међународном научном скупу, копија 

апстракта са насловном страном књиге резимеа.  

Наведени рад не припада ужој научној области Општа психологија. 

 
2. Крнета, Љ. (2014). Подстицање креативности ученика у школи моделом 

ненасилне комуникације. XX. округли сто: Даровитост и креативност. 

Развојна перспектива креативне перформансе, међународни научни скуп, 

62-63. Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

„Михаило Палов“, Универзитет "Св. Климент Охридски" - Педагошки 

факултет, Битола, Македонија, Universitatea de Vest "Aurel Vlaicu", Arad, 

Romania, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Slovenija.  
 

У овом апстракту ауторка наговијештава почетак истраживања на даровитим ученицима у основним 

школама у Бањојлуци и Тузли. Указано је на велики број теоријских приступа којима се разматра 

појам даровитости, те посебан значај културе на развој личности даровитих појединаца.  
 

Достављена је копија апстракта, насловне странице књиге резимеа и потврда о активном учешћу 

на међународном скупу, у којој је наведен и наслов рада. 
 

Наведени рад не припада ужој научној области Општа психологија. 

 
3. Крнета, Љ. (2014). Perception in the Present and the Future Vision of Gifted and 

Other Students. XIV. међународна конференција Re: Thinking Giftedness: 

Giftedness in the Digital Age, 179, Љубљана, Словенија. 
 

Ауторка у истраживању пореди како даровити ученици и они који то нису процјењују прошлост, 

садашњост и будућност. Истраживањем је обухваћено 688 ученика средњих школа (узраст 16-18 

година), од чега 216 даровитих. Резултати указују да даровити имају песимистичнију слику 

садашњости него ученици који нису даровити, док између ове двије групе није утврђена разлика 

у перцепцији прошлости и будућности.   
 

Достављена копија апстракта са насловном страном књиге резимеа, дио програма скупа и 

сертификат о учешћу на интернационалној конференцији.  
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Рад је објављен у цјелости: Крнета, Љ. (2016). Perception of Present and Vision of Future of Gifted 

Students. Universal Journal of Educational Research, 4(8), 1745-1752. Horizon Research Publishing 

Corporation. DOI: 10.13189/ujer.2016.040801. 
 

Наведени рад не припада ужој научној области Општа психологија. 

 
4. Крнета, Љ. (2015). Креативност – перцепција психолошке природе даровитих 

у модерном друштву. XXI. округли сто: Даровити и дидактичка култура, 61-

62, Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

„Михаило Палов“, Универзитет "Св. Климент Охридски" - Педагошки 

факултет, Битола, Македонија; Universitatea de Vest "Aurel Vlaicu", Arad, 

Romania; Manchester Metropolitan University, UK; Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta, Slovenija.   
 

Ауторка теoријски разматра појам креативности и истиче да се данас посебна пажња треба усмјерити 

на мотивацију постигнућа, емоционалну интелигенцију, самоефикасност, интуицију и толеранцију, 

како би се личност одупрла конформизму и спољашњим притисцима. Као примјер развијања 

стваралаштва и вишеслојног подстицања црта креативне личности наведено је моделирање наставног 

процеса Гетеовим стваралаштвом у раду са студентима Академије умјетности. 
 

Достављена копија апстракта, насловне странице kњиге резимеа и потврда о учешћу на 

међународном научном скупу са насловом теме. 

 

Наведени рад не припада ужој научној области Општа психологија. 

 
5. Крнета, Љ. (2016). Relationship between intellectual abilities of students and 

perception of work efficiency of teachers. Posters Research, Programme Booklet, 

15th International ECHA Conference “Talents in Motion”, Беч, Аустрија.  
 

Достављен програм постер секције. Није достављен  апстракт.                                             (0 бодова) 
 

 
6. Крнета, Љ (2016). Европска унија данас и у будућности – простор стереотипа 

и социјалне перцепције. Zbornik povztkov Mednarodne znanstvene konference 

Izzivi globalizacije in druzbeno – ekonomsko okolje EU, 59, Visoka škola za 

upravljanje in poslovanje Novo Mesto, Словенија. 

 
Ауторка промишља о виђењу Европске уније, истичући снажан утицај медија на перцепцију ЕУ. 

Наводи да је социјална перцепција ЕУ различита од економске, као и да према резултатима 

истраживања из 2010. и 2013., даровити (напомeна: испитаници у наведеним истраживањима 

били су ученици) песимистичније процјењују садашњости од других, док у визији будућности 

нису утврђене значајне разлике. 
 

Достављена копија апстракта, насловне странице kњиге резимеа, потврда о учешћу на 

међународном научном скупу, текст о одржаној конференцији у ком стоји да је др Љиљана Крнета 

одржала једно од четири пленарна предавања. 

 

Наведени рад не припада ужој научној области Општа психологија. 
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7. Крнета, Љ (2017). Stress and human helth. II. интернационлна конференција за 

учитеље - Promotion of the health for teachers, MiB d.o.o, Љубљана, Словенија. 
 

У сажетку се говори о стресу као једном од најважнијих узрока радних и организационих изазова.  

Ауторка се позива на истраживање спроведено на узорку од 292 наставника у школама у Босни и 

Херцеговини. 
 

Достављена копија позивног писма за уводно предавања. Доставњена лична верзија сажетка, без 

потврде да је наведена тема прихваћена, те да је уводно предавање одржано.                     (0 бодова) 
 

Уз библиографију приложене су и копије сљедећих потврда: 

 

- Копија потврде о активном судјеловању на VI. конгресу психолога Словеније с 

међународним учествовањем, са радом Изазови модерног доба и квалитетна школа 

– перцепција радне ефикасности наставника, Друштво психолога Словеније, 2010; 

- Копија потврде о активном судјеловању са радом на међународној конференцији 

Človeški kapital kot vir uspeha v procesu globalizaicije, Fakultet za poslovne in upravne 

vede i Visoka škola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, Словенија, 2011;  

- Активно судјеловање на међународној конференцији Globalisation challenges and the 

social-economic environment of the EU, Faculty of business and menagement science 

Novo mesto i School of business and management Novo mesto, Словенија, 2012;  

- Копија потврде о активном судјеловању на међународном стручном скупу 

Интерпесонална даровитост – могућности развоја, са темом Перцепције дјеце и 

младих у функцији интраперсоналног развоја. Вршац: Висока школа струковних 

студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ и партнери, 2016;  

- Активно судјеловање на међународној конференцији Globalisation challengеs and the 

social-economic environment of the EU, Faculty of business and menagement science 

Novo mesto i School of business and management Novo mesto, Словенија, 2013;  

- Активно судјеловање на међународној конференцији Globalisation challengеs and the 

social-economic environment of the EU, Faculty of business and menagement science 

Novo mesto i School of business and management Novo mesto, Словенија, 2014;  

- Учећше на XIII. међународној конференицији Excellence & inovattion in basic-higer 

education & psychology, ICIE, Свеучилиште у Ријецу и партнери, 2016. 

 

Нису достављени сажетци уз припадајуће потврде (седам) о учешћу на скуповима међународног 

значаја.                                                                                                                                Укупно:  0 бодова 

 

- Учешће са темом Perception of students on inonovative and creative school, на 

међународној конференцији Excellence & inovattion in basic-higer education & 

psychology, која ће бити одржана од 3 до 5. јула 2017. године у Лисабону, Португал; 

ICIE i Facultdade de Psicologia, Universidade de Lisboa. 
 

Није достављен сажетак рада. Правилник о поступку и условима избора наставника и сарадника на 

Универзитету у Бањалуци не препознаје категорију „сажетак прихваћен за излагање“.        (0 бодова)                                                                                                                
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Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини, члан 

19, став 17.  
 

1. Крнета, Љ (2014). Релације између интелектуалних способности ученика и 

перцепције радне ефикасности наставника. У: Б. Димитријевић (Ур.) 

Индивидуалне разлике, образовање и рад: тематски зборник радова 

презентованих у форми саопштења на IX. конференцији Дани примењене 

психологије, одржане у септембру 2013. године у Нишу. Ниш: Филозофски 

факултет, 137-147. 
 

У раду су презентовани резултати истраживања релација између интелектуалних способности 

ученика и ученичке перцепције радне ефикасности наставника. Анализирана су два аспекта 

перцепције радне ефикасности наставника: какав наставник јесте у садашњој пракси и какав 

треба да буде у савременој школи. Истраживање је спроведно на 1150 ученика завршних разреда 

основних (59%) и средњих школа (41%) у БиХ, и имало је за циљ анализирање релација између 

особина личности (интелектуална способност, емоционална интелигенција, мотив постигнућа и 

општа самоефикасност) и социјално-искуствених обиљежја, с једне стране и ученичке перцепције 

радне активности које су карактеристичне за ефикасног наставника, с друге стране. 
 

Достављена је копија рада и насловне стране зборника УДК 159.922.72.-057.87:371.95. Достављена 

је потврда о учешћу на 9. конференцији са међународним учешћем Дани примењене психологије.   
 

Представљени резултати дословно су преузети из монографије Личност ученика и перцепција 

радне ефикасности наставника. Графикони од 1,2 и 3 из чланка, у монографији се налазе на 

странама 123 и 124; табела 1 из чланка на 121-ој страни монографије, табела 2 на страни 149, 

табела 3 на страни 144, а табела 4 на страни 152 монографије.  
 

Наведени рад не припада ужој научној области Општа психологија. 

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

Члан 19, став 18. 

 

1. Крнета, Љ. (2010). Емоционална интелигенција као перцепција радне 

ефикасности наставника. Кроскултурална психологија, XVIII. годишња 

конференција хрватских психолога, 72-73, Опатија. 
 

Истраживање је спроведно на 1150 ученика завршних разреда основних (59%) и средњих школа 

(41%) у Босни и Херцеговини, а имало је за циљ анализирање релација између особина личности 

(интелектуална способност, емоционална интелигенција, мотив постигнућа и општа самоефикасност) 

и социјално-искуствених обиљежја, с једне стране, и ученичке перцепције радне ефикасности 

наставника, тј. активности које су карактеристичне за ефикасног наставника, с друге стране. Ауторка 

представља дио резултата истраживања који се односе на ученичку процјену радних особина 

ефикасног наставника и везу те процјене са емоционалном интелигенцијом ученика. 
 

Достављенa копијa сажетка и прва страница књиге сажетака, те потврда о учешћу.  
 

Наведени рад  не припада ужој научној области Општа психологија. 

 
2. Крнета, Љ., Симунић, Е. (2012). Емоционална компетентност ученика-

парадигма савременог приступа одгојно-образовном раду. Психолошки 

аспекти сувремене обитељи, брака и партнерства, ХХ. годишња 
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конференција хрватских психолога, 231, Дубровник: Хрватско психолошко 

друштво. 
 

У сажетку се говори о парадигми савремених истраживачких приступа који се односе на развој и 

подстицање социо-емоционалног аспекта личности ученика. Резултати истраживања које је 

обухватало 480 ученика завршних разреда основних школа (Бања Лука, Осјек и Жупанија) указују да 

су добро прихваћени различити модели комуникације (цртеж, покрет, музика) у непосредном 

васпитно-образовном раду и ваннаставним активностима, те да постоји значајна разлика у броју 

тачних препознавања емоција с обзиром на пол. 
 

Достављена копија резимеа и прве странице књиге резимеа, те потврда о учешћу.  
 

Наведени рад  не припада ужој научној области Општа психологија. 

 

3. Крнета, Љ. (2011). Релације између опште самоефиксаности ученика и 

перцепције радне ефикасности наставника. XVII. Научни скуп - Емпиријска 

истраживања у психологији, 87-89, Београд: Филозофски факултет. 
 

У апстракту се говори о анализи релација између опште самоефикасности ученика и процјене радне 

ефикасности наставника. Истраживање је спроведно на 1150 ученика завршних разреда основних 

(59%) и средњих школа (41%) у Босни и Херцеговини, а имало је за циљ анализирање релација 

између особина личности (интелектуалне способност, емоционална интелигенција, мотив постигнућа 

и општа самоефикасност) и социјално-искуствених обиљежја, с једне стране, и ученичке перцепције 

радне ефикасности наставника, тј. активности које су карактеристчне за ефикасносг наставника, с 

друге стране. Ауторка предтсвља дио резултата истраживања који се односе на релацију 

самоефикасности ученика и њихово опажање радних особина ефикасног наставника.  
 

Достављена копија резимеа и прве странице књиге резимеа. 
 

Наведени рад  не припада ужој научној области Општа психологија. 

 
4. Крнета, Љ. (2012). Релације између мотива за постигнућем и перцепције 

радне ефикасности наставника. У књизи резимеа: XVIII. Научни скуп -  

Емпиријска истраживања у психологији, 71-72, Београд: Филозофски 

факултет.  
 

Истраживање је спроведно на 1150 ученика завршних разреда основних (59%) и средњих школа 

(41%) у Босни и Херцеговини, а имало је за циљ анализирање релација између особина личности 

(интелектуална способност, емоционална интелигенција, мотив постигнућа и општа самоефикасност) 

и социјално-искуствених обиљежја, с једне стране, и ученичке перцепције радне ефикасности 

наставника, тј. активности које су карактеристичне за ефикасног наставника, с друге стране. Ауторка 

представља дио резултата истраживања који се односе на релацију мотива постигнућа ученика и 

њихове перцепције радне ефикасности наставника. 
 

Достављена копија резимеа и прве странице књиге резимеа. 
 

Наведени рад  не припада ужој научној области Општа психологија. 

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

перцепције радне ефикасности наставника. У књизи резимеа: XIХ. Научни 

скуп - Емпиријска истраживања у психологији, 81-82, Београд: Филозофски 

факултет.  
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Истраживање је спроведено на 1150 ученика завршних разреда основних (59%) и средњих школа 

(41%) у Босни и Херцеговини, а имало је за циљ анализирање релација између особина личности 

(интелектуална способност, емоционална интелигенција, мотив постигнућа и општа самоефикасност) 

и социјално-искуствених обиљежја, с једне стране, и ученичке перцепције радне ефикасности 

наставника, тј. активности које су карактеристичне за ефикасног наставника, с друге стране. Ауторка 

представља дио резултата истраживања који се односе на релацију емоционалне интелигенције 

ученика и њихове перцепције радне ефикасности наставника. 
 

Достављена копија резимеа и прве странице књиге резимеа. Није јасно у чему се огледа разлика 

представљених резултата у овом сажетку, у односу на резулатте представњене у сажетку: 

Крнета, Љ. (2010). Емоционална интелигенција као перцепција радне ефикасности наставника, који 

се налази у књизи сажетака Кроскултурална психологија, 72-73, са XVIII. годишње конференције  

хрватских психолога, Опатија. 
 

Наведени рад  не припада ужој научној области Општа психологија. 

 

Уз библиографију приложене су и копије сљедећих потврда: 
- Судјеловање на XVIII. годишњој конференцији хрватских психолога, Хрватско психолошко 

друштво и Друштво психолога Приморско-горанске жупаније, 2010; 

- Судјеловање на XIX. годишњој конференцији хрватских психолога: Вријеме сличности и 

разликам- Изазови психологији и психолозима, Хрватско психолошко друштво, Друштво 

психолога Пожешко-славонске жупаније, Друштво психолога Осијек, 2011; 

- Судјеловање на XXI. годишњој конференцији хрватских психолога, Хрватско психолошко 

друштво, 2013; 
 

Нису доставњени сажетци уз припадајуће потврде (три) о учешћу на  скуповима националног 

значаја.                                                                                                                                Укупно:  0 бодова 

 
Kратко или претходно саопштење, Члан 19, став 42. 

 

1. Крнета, Љ (2014). Глобализација и перцепција квалитетног образовања. 

Глобализација и сувереност, са освртом на Босну и Херцеговину, 535-540, 

Бањалука: Европски Дефендологија Центар. 
 

Теоретски је разматран процес глобализације, који је доведен у везу са кључним компетенцијама у 

савременом друштву. Ауторка указује на неопходност промјена у образовном систему БиХ, те на 

усклађивање образовних система са савременим теоријама учења. Истраживање на које се ауторка 

позива, спроведно је на 1150 ученика завршних разреда основних (59%) и средњих школа (41%) у 

Босни и Херцеговини и имало је за циљ анализирање релација између особина личности 

(интелектуална способност, емоционална интелигенција, мотив постигнућа и општа самоефикасност) 

и социјално-искуствених обиљежја, с једне стране и ученичке перцепције радне ефикасности 

наставника, тј. активности које су карактеристичне за ефикасног наставника, с друге стране.  
 

Достављена копија рада са насловном страном. У горњем десном углу уз име аутора стоји: 

Претходно саопштење UDK 316.334:338.124.4]:378 
 

Наведени рад  не припада ужој научној области Општа психологија. 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: Радови наведени у оквиру поднаслова Научна/умјетничка 

дјелатност кандидата за које је достављена потребна документација нису релевантни за 

област Опште психологије, те због тога ти радови нису бодовани.   
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г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег  избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 
 

Нема наведених активности прије посљедњег избора.  
 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 

по категоријама из члана 21.) 

 

Члан комисије за одбрану рада другог циклуса, Члан 21, став 14. 
 

 

1. Медијација у функцији спречавања брачних конфликата условљеним позицијама 

моћи супружника, кандидаткиња Јелена Колоња, Факултет политичких наука, 

Универзитет у Бањој Луци, 08/3.2006-5/13, 2013.................................................,,....(2 бода)                                           

2. Улога социјалног рада у превенцији трауматизације као фактора малољетничке 

делинквенције, кандидаткиње Ање Рауш, Факултет политичких наука, Универзитет у 

Бањој Луци, 08/3.1681-11/14, 2014..........................................................................(2 бода)                                            

3. Изазови и могућности социјалног рада у предшколским установама Републике 

Српске, кандидаткиње Наталије Гвоздић, Факултет политичких наука, Универзитет 

у Бањој Луци, 08/3.301-14/14, 2014.........................................................................(2 бода)                                         

4. Потребе и могућности дјеце и омладине са сметњама у областима образовања и 

социјалне заштите у Регији Добој, кандидаткиње Маје Челар, Факултет политичких 

наука, Универзитет у Бањој Луци, 08/3.1434-6/14, 2014.......................................(2 бода) 

5. Искуства вршњачког насиља и медијације код средњошколаца у Републици Српској, 

кандидаткиње Маје Кременовић, Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој 

Луци, 08/3.769-17/15, 2015.......................................................................................(2 бода) 

6. Невербална комуникација представника политичких странака у Републици Српској, 

кандидат Зоран Пајчин, Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој Луци, 

08/3.32-6/16, 2016......................................................................................................(2 бода) 

7. Медијација социјалног радника у породичној медицини, кандидаткиње Самре 

Ајановић, Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој Луци, 08/3.648-12/16, 

2016.............................................................................................................................(2 бода) 

8. Мотивација и школско учење, кандидаткиње Вјере Лекић, Филозофски факултет 

Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, 832/14, 2014     

Члан комисије за одбрану магистарског рада, Члан 21, став 14 ..............................................(2 бодa)

  

9. Социјално психолошке карактеристике ученика као одреднице склоности ка 

вршњачком насиљу, кандидаткиње Драгице Тврдишић, Филозофски факултет Пале, 

Универзитет у Источном Сарајеву, 831/14, 2014   

Члан комисије за одбрану магистарског рада, Члан 21, став 14 ..............................................(2 бода) 
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Приложено је 10 рјешења о учешћу у комисијама за одбрану дипломских радова у 

периоду 2014-2016. година на Факултету политичких наука, Универзитет у Бањој 

Луци: 

- Јелена Мијатовић, 467/2014, 

- Јасмина Новаковић, 66/2015, 

- Дајана Деспот, 88/2015, 

- Мартина Баштић, 146/2015, 

- Маја Тодоровић, 238/2015, 

- Јелена Веселиновић, 269/2015, 

- Ивана-Дајана Кезић, 281/2015, 

- Лејла Омеркадић, 381/2015, 

- Јелена Пејак, 382/2015, 

- Огњен Петровић, 35/2016. 

 

Правилник о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањалуци не 

препознаје ову категорију. Бодови се додјељују само у случају да се ради о менторству кандидата за 

завршни рад првог циклуса, што овдје није случај.                                                                      (0 бодова) 

 
Приложена је одлука о именовању комисије за оцјену теме магистарског рада и 

провјеру услова кандидата Оливере Калаџић, 2011. 
 

Правилник о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањалуци не 

препознаје ову категорију. Бодови се додјељују само у случају када се ради о менторству или учешћу 

у комисији за одбрану завршног рада другог циклуса, што овдје није случај.                           (0 бодова)                                                                             

 
Приложена је одлука о именовању комисије за оцјену теме докторског рада и 

провјеру услова кандидата мр Оливере Калајџић, те Приједлог одлуке о извјештају 

комисије за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова овог кандидта, 

2014. 
 

Правилник о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањалуци не 

препознаје ову категорију. Бодови се додјељују само у случају када се ради о менторству или учешћу 

у комисији за одбрану докторске дисертације, што овдје није случај.                                     (0 бодова)                                                                             

 
Квалитет педагошког рада на Универзитету, Члан  25. 

 

Кандидаткиња је, у периоду од 2012-2016., у звању доцента радила да Факултету  

политичких  наука, Универзитета у Бањалуци, те реализовала наставу на Академији 

умјетности.  

Достављени су резултати анкета студената о квалитету наставе за сљедеће 

предмете: 
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Факултет политичких наука 
                                                                                    Предавања         Вјежбе 

Основе психологије  (није позната школску година):                    3,53                  - 

Основе психологије  (Социјални рад, шг. 2013/14):                       3,22               3,24 

Основе психологије  (Политикологија, шг. 2013/14):                     3,51               3,55 

Основе психологије  (Новин. и комуникологија, шг. 2013/14):     3,92               3,96 

Основе психологије  (Социологија, шг. 2013/14):                           4,08               4,14 

 

Академија ум јетности 
   

Психологија 1  (Драмска умјетност, шг. 2013/14):                          4,68                  - 

Психологија 1 - изборни  (Драмска умјетност, шг. 2013/14):         3,87                  - 

Психологија  (Ликовна умјетност, шг. 2013/14):                             2,83               2,73 

Психологија стваралаштва 1 (Ликовна умјетност, шг. 2013/14):   4,30              4,34 

    

Просјечна оцјена, добијена као збир оцјена из свих предмета за предавања износи 

3.77, а за вјежбе 3.66, те је просјечна оцјена анкете студента о квалитету наставе 

коју је изводио наставник 3.715. 

 
Квалитет педагошког рада на Универзитету ..........................................................................(8  бодова) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 26 бодова 

 

 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе 

повећању угледа Универзитета 
 

1. Предавање на тему Смијех, радост, оптимизам, Фестивал радости и смијеха, Бања 

Лука, 3.4.2008. 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета, Члан 22, став 22. 

 

1. Крнета, Љ. (2015). Утицај медија на формирање ставова, предавање на 

конференцији Српска данас.  
 

Oдржанo 20.10.2015. у организацији Клуба студената Факултета политичких наука, 

Универзитета у Бањој Луци. 
 

Достављена копија позивног писма.                                                                                                (2 бода) 
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2. Крнета, Љ. (2016). Gifted in the Eyes if Others. European Council for High 

Ability (ECHA) News, Autumn, 2016., 30(2), 4-5, www.echa.info. 
 

У тексту је представљена организација Заједно у Европу, оснивачи и запослени, циљеви 

и задаци, те активности које су организовали. Ове активности су презентоване на 

интернационалној конференцији одржаној у септембру 2016. под називом Даровити у 

очима других у Бањалуци. Други дио текста наводи неколико истраживања даровитих и 

талентованих, спроведених у периоду 2012-2016., те конференције на којим су 

резултати саопштавани, од којих је посљедња XV. ECHA конференција у Бечу. 
 

Достављена је копија публикације.                                                                                                    (2 бода) 

 

3. Крнета, Љ. (2017). Психолошка природа мотивације, предавање у оквиру 

колегија Основе пословне организације са студијског програма Пословно 

управљање. 
 

Oдржанo 23.3.2017. у организацији Високе пословне школе ПАР, Ријека. 
 

Достављена копија потврде о одржаном предавању.                                                             (2 бода) 

 

4. Учешће у панел дискусији Креaтивно лидерство у оквиру VI. ПАР 

међународне научно-стручне конференције PILC – 2017. 
 

Oдржана 24.3.2017. у Опатији. 
 

Достављена копија Оквирног програма конференције.                                                               (2 бода) 

 

5. Крнета, Љ. (2015). Перцепција породичних вредности и визија будућности 

младих људи, предавање на конференцији Породичне вриједности у 

савременом друштву.  
 

Oдржанo 21.12.2015. у организацији Клуба студената Факултета политичких наука, 

Универзитета у Бањој Луци у сарадњи са Министарством породице, омладине и спорта 

РС, Градом Бања Лука, уз подршку Универзитета у Бањој  Луци. 
 

Достављена копија потврде предсједника Клуба студената Факултета политичких наука 

Бања Лука.                                                                                                                                            (2 бода) 

 

6. Учешће на дводневном курсу First step towards EU grants for Bоsnia and 

Hercegovina, EU Partners, 2011; 
 

Приложена копија сертификата о учешћу. Правилник о поступку и условима избора наставника и 

сарадника на Универзитету у Бањалуци не препознаје ову категорију активности.             (0 бодова) 

 

7. Чланство у иницијалном комитету за прву тематску ECHA конференцију о 

креативности, која ће бити одржана у Дубровнику, Хрватска, 16-18 октобар, 

2019. 
 

Није приложен доказ о чланству.                                                                                                   (0 бодова) 
 

http://www.echa.info/
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Пројекти 

 

1. Masters Course on Mediation, Constructive Communication and Conflict 

Resolution – MEDIATE, 2013. 
 

Из доставњене документације није видљиво да ли се ради о националном или међународном 

пројекту, због чега је пројекат бодован као национални.  

 

Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца пројекта.......................(3 бода) 

 
Рецензије 

 
Иако кандидаткиња у биографији наводи већи број рецензија које је радила (у једној верзији 

библиографије 10, у другој 11), достављен је само доказ о једној рецензији, због чега остале нису 

разматране. 

1. Иљић, С. (2016). Од идеје до успјеха. Пројекат - Ваш лични подсјетник 

мотиватор - Све за 5, Београд: Бесједа. 
 

Достављена непотписана рецензија, те копија импресума и прве странице стучне књиге.  
 

Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 

угледа Универзитета, Члан 22. став 22 ..........................................................................................(2 бода) 

 
Медијски наступи 

 
Кандидаткиња у библиографији наводи већи број наступа у медијима. Достављени су материјали из 

три емисије као и три активна линка на прилоге; док због изостанка потврда остала гостовања 

нису наведена у извјештају. 

- РТРС, Јутарњни програм, Имају ли лијепи људи више шансе у животу? 

http://www.rtrs.tv/av/pusti.php?id=40991; 14.09.2914. 

- РТРС, Јутарњни програм, Колико малољетници прате политичка дешавања? 

http://lat.rtrs.tv/av/pusti.php?id=42321, 27.10.2014. 

- РТРС, Јутарњни програм, Како препознати насилно дијете, 

http://www.rtrs.tv/av/pusti.php?id=44758; 18.01.2015 

- Алтернативне телевизијa, Гдје су се изгубиле традиционалне вриједности?, 

12.04.2015.  

- Контакт радиo, Хљеба и порнографије, 10.06.2016. 

- РТРС, Јутарњни програм, Вријеме је за одмор, 

https://www.youtube.com/watch?v=hZ_fk6i3DVE&feature=youtu.be, 29.10.2016. 

- Прилог РТРС-а, Поштују ли медији програмска упозорења о садржајима 

непримјереним дјечијем узраст?, 17.04.2017. 
 

Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе повећању 

угледа Универзитета, Члан 22. став 22 ..........................................................................................(2 бода) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 17 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПО СВИМ СТАВКАМА: 43 бодова 

 

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата) 

http://www.rtrs.tv/av/pusti.php?id=40991
http://lat.rtrs.tv/av/pusti.php?id=42321
http://www.rtrs.tv/av/pusti.php?id=44758
https://www.youtube.com/watch?v=hZ_fk6i3DVE&feature=youtu.be
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III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

На Конкурс за избор наставника на ужу научну област: Општа психологија, 

расписаном по одлуци Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04.3.625-71/17. 

од 23.03.2017., објављеном 29.03.2017. године у дневном листу Глас Српске и на 

интернет страници Универзитета у Бањој Луци, као једини кандидат пријавила се dr 

sc. Љиљана Крнета.  

 

Комисија је детаљно размотрила пријаву (научне и стручне референце, као и 

образовне активности, прије и после последњег избора), те је у складу са 

Правилником о поступку и условима избора наставника и сарадника на 

Универзитету у Бањалуци, сваку библиографску јединицу као и сваку активност 

кандидата, која је била поткријепљена одговарајућом документацијом, оцијенила.  

 

У извјештају је констатовано да су сви материјали који се односе на библиографске 

јединице (сажетци, радови, потврде итд.), изузев монографије, достављени у 

копираним, а не оригиналним верзијама. 
 

Може се истаћи неколико чињеница: 

 

- Магистарски рад Психо-социјални фактори као детерминанте успјеха 

ученика у школи, као и докторска теза Особине ученика као фактор 

перцепције радне ефикасности наставника кандидаткиње не припадају 

области Опште психологије. 

- Кандидаткиња је бирана у звање доцента за ужу научна област Општа 

психологија 21.12.2010. године на Независном Универзитету Бања Лука. Од 

тада до 20.05.2015. када је по одлуци Сената Универзитета у Бањој Луци број 

02/04.1009-154/15 од 04.05.2015.г. расписан конкурс за избор наставника за 

ужу научну област Општа психологија, кандидаткиња није публиковала нити 

један научни и/или стручни рад, монографију или другу библиографску 

јединицу из области опште психологије. Ово је констатовано у Извјештају, 

који је Сенат Универзитета у Бањој Луци усвојио 23.06.2016. године и донио 

одлуку да се кандидаткиња не бира у звање ванредног професора за ужу 

научну област Oпшта психологија (Одлука број 02/04-31589-116/16 од 

23.06.2016 године). 

- Од маја 2015. године до данас кандидаткиња није публиковала нити један 

научни и/или стручни рад, монографију или другу библиографску јединицу 

из области опште психологије. Може се закључити да од првог избора у 

звање доцента на Независном Универзитету Бања Лука за ужу научну област 

Општа психологија 21.12.2010. године, кандидаткиња није објавила нити 

једну научну публикацију која би унаприједила област на коју је бирана и на 

коју конкурише (област Опште психологије). 
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На основу података из биографије кандидаткиње и детаљног увида у стручне и 

научне радове, објављену монографију и саопштења на стручним и научним 

скуповима, Комисија констатује да кандидаткиња нема научну продукцију на 

основу које би могла бити предложена за наставника за ужу научну област Општа 

психологија.  

 

На основу изложеног, Комисија закључује да кандидаткиња dr sc. Љиљана 

Крнета не испуљава Законом о високом образовању (члан 77) минимум 

прописаних услова за избор у звање доцента за ужу научну област Општа 

психологија. 

 
Уколико се на Конкурс пријавило више кандидата у Закључном мишљењу обавезно је навести ранг 

листу свих кандидата са назнаком броја освојених бодова, на основу које ће бити формулисан 

приједлог за избор. 

 

 

У Бањој Луци, 10.07.2017. године 

 

 

Потпис чланова комисије 

1.   

 

др Страхиња Димитријевић, доцент за ужу научну 

област Општа психологија, Филозофски факултет, 

Универзитет у Бањој Луци, предсједник 

 

2.  

 

др Василије Гвозденовић, редовни професор за ужу 

научну област Општа психологија, Филозофски 

факултет, Универзитет у Београду, члан 

 

3.  

 

др Светлана Боројевић, доцент за ужу научну област 

Општа психологија, Филозофски факултет, 

Универзитет у Бањој Луци, члан 

 
 

 
 

IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

 

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

  

 

 

У Бањој Луци, дд.мм.20гг.године 

 

 

Потпис чланова  комисије са издвојеним 

закључним мишљењем  

1.   

2.  
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