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Образац - 1 

 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: 

 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:  
Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.699-23/17  од 21.12.2017.  
 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Развојна психологија 
 
Назив факултета: 
Филозофски факултет 
 
Број кандидата који се бирају 
1 
 
Број пријављених кандидата 
4 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
17.1.2018. године, дневни лист ''Глас Српске'' и web сајт Универзитета у Бањој Луци 
www.unibl.org 
 
Састав комисије: 

а) др Александра Хаџић, ванредни професор за ужу научну област Развојна 
психологија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник, 

б) др Славица Тутњевић, доцент за ужу научну област Развојна психологија, 
Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан, 
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в) др Татјана Стефановић Станојевић, редовни професор за ужу научну област 
Развојна психологија, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, члан. 

 
Пријављени кандидати 

1. Дејан Кантар 
2. Елвир Ибељић 
3. Наташа Шљивић 
4. Сандра Граховац 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: ДЕЈАН (Драгољуб, Драгица) КАНТАР 
Датум и мјесто рођења: 21.10.1983. године,  Сисак 
Установе у којима је био запослен: Филозофски факултет, Универзитет у Бањој 

Луци 
Радна мјеста: Асистент на предметима из уже научне 

области Развојна психологија  
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Друштво психолога Републике Српске 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски 
факултет, Студијски програм психологије, I 
циклус. 

Звање: Дипломирани психолог 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2010. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9.44  

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски 

факултет, Студијски програм психологије, II 
циклус. 

Звање: Магистар психологије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2014. 
Наслов завршног рада: „Ратни стресори и димензије афективне 

везаности као предиктори резилијентности у 
раној одраслој доби“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Психологија 

Просјечна оцјена: 9.86  
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Новом 
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Саду, Студијски програм психологије, III 
циклус.  
2016. уписане докторске студије.  
2017. уписана друга година докторских студија 
са усмјерењем у научну област Развојне 
психологије и ментором докторске тезе из уже 
научне области Развојна психологија (др 
Марија Зотовић, редовни професор уже научне 
области Развојна психологија, Филозофски 
факултет, Универзитет у Новом Саду). 
Остварени просјек оцјена 9.60. 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

- 

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

- 

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

Од 2014. асистент на предметима из уже 
научне области Развојна психологија (2.6.2014. 
избор у звање асистента, одлука број 02/04-
1445-29/14). 
Ангажован на Студијским програмима 
Психологија, Педагогија, Разредна настава и 
Предшколско васпитање Филозофског 
факултета Универзитета у Бањој Луци и 
Социјални рад Факултета политичких наука  
Универзитета у Бањој Луци. 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по 
категоријама из члана 19. или члана 20.) 

1. Ђундић, М., Кантар Д. (2012). Однос афективне везаности и квалитета 
пријатељстава на интернет друштвеним мрежама. У: Д. Бранковић (Ур.) Друштво 
знања и личности: путеви и странпутице (де)хуманизације. Књига сажетака са 
научног скупа одржаног 2-3. новембра 2012. Бања Лука, Филозофски факултет, 
Универзитета у Бањој Луци, стр.35-36. 

 
Проблем истраживања представља провјера разлика у квалитету пријатељстава у виртуелним друштвеним 
заједницама особа које припадају различитим обрасцима афективне везаности, те одређење фреквенција 
склапања пријатељстава на овим мрежама код особа које припадају различитим обрасцима афективне 
везаности. Пригодан узорак чини 309 испитаника који посједују профил на једној или више интернет 
друштвених заједница − 78 мушких и 231 женски испитаник, просјечног узраста 24,5 година. Инструменти 
кориштени у истраживању су Упитник за процјењивање партнерских односа – RQ и Упитник за испитивање 
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квалитета пријатељских веза са виртуелним пријатељима – МД, који је направљен за потребе истраживања. 
Број виртуелних пријатеља добијен је преко одговора на питање: Колико отприлике имате виртуелних 
пријатеља? Резултати указују да постоји маргинална значајност (p = .070) у просјечној вриједности 
квалитета виртуелног пријатељства између испитаника различитих образаца афективне везаности. 

 
Достављена штампана књига сажетака. Достављен цертификат о учешћу на скупу. 
Достављена потврда Предсједника Програмског одбора са одређењем категорије којој рад 
припада - оригинални научни рад и са категоријом скупа - научни скуп националног 
значаја. 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова, 
Члан 19, став 18, (1 бод) 
 

2. Ђундић, М., Кантар Д. (2013). Однос афективне везаности и квалитета 
пријатељстава на интернет друштвеним мрежама. У: Д. Бранковић (Ур.) Друштво 
знања и личности: путеви и странпутице (де)хуманизације. Зборник радова са 
научног скупа одржаног 2-3.новембра 2012., књига 13. Бања Лука: Филозофски 
факултет Универзитета у Бањој Луци, стр. 511-532. 

 
Проблем истраживања јесте утврдити који обрасци афективне везаности успостављају најквалитетније 
односе са пријатељима у виртуелним друштвеним заједницама, те одредити фреквенцију склапања 
пријатељстава на овим мрежама код особа које припадају различитим обрасцима. Пригодан узорак чини 309 
испитаника који посједују профил на једној или више интернет друштвених заједница, просјечног узраста 
24,5 година. Инструменти кориштени у истраживању су Упитник за процјењивање партнерских односа – RQ 
и Упитник за испитивање квалитета пријатељских веза са виртуелним пријатељима – МД, који је направљен 
за потребе истраживања. Број виртуелних пријатеља добијен је преко одговора на питање: Колико 
отприлике имате виртуелних пријатеља? Резултати указују да постоји маргинална значајност (p = .070) у 
просјечној вриједности квалитета виртуелног пријатељства између испитаника различитих образаца 
афективне везаности. Та разлика је значајна (p = .023) између испитаника избјегавајућег обрасца, који имају 
најнижу просјечну вриједност, и бојажљивог, који имају највишу просјечну вриједност квалитета 
виртуелног пријатељства. Између испитаника који припадају различитим обрасцима постоје разлике у 
просјечном броју виртуелних пријатеља, али оне нису значајне (p = .921).  
 
Достављен штампани Зборник радова. Достављена потврда Предсједника Програмског 
одбора са одређењем категорије којој рад припада - оригинални научни рад и категорије 
скупа - научни скуп националног значаја.  
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини, Члан 
19, став 17, (2 бода) 
 

3. Кантар, Д. (2014). Ратни стресори и димензије афективне везаности као 
предиктори резилијентности у раној одраслој доби. У: В. Турјачанин и сар. (Ур.) 
Отворени дани психологије. Књига сажетка са међународног научно - стручног 
скупа одржаног 6-7. јуна 2014. Бања Лука: Филозофски факултет Универзитета у 
Бањој Луци и Друштво психолога Републике Српске, стр. 59.  

 
У овом раду испитивано је да ли број и врста стресних догађаја из периода рата, те димензија анксиозности 
и димензија избјегавања могу предвиђети ниво резилијентности појединца. Узорак чини 300 особа, 142 
мушког и 158 женског пола, узраста од 20 до 40 година које су посредством интернет друштвених мрежа 
попуниле Модификовану скалу искустава у блиским односима, Конор–Дејвидсонову скалу резилијентности, 
те листу стресних догађаја сачињену за потребе истраживања. Резултати показују да особе које имају виши 
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ниво резилијентности, поред тога што имају слабије изражену димензију избјегавања (ρ = -.162; p < .01), 
имају и слабо изражену димензију анксиозности (ρ = -.307; p < .01), а она се показала као добар предиктор 
резилијентности (β = -.312; p < .01). 

 
Достављена штампана књига сажетака. Достављенo увјерење о учешћу на скупу. 
Достављена потврда Предсједника Програмског одбора са одређењем категорије којој рад 
припада - оригинални научни рад и са категоријом скупа - научни скуп националног 
значаја. 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова, 
Члан 19, став 18, (1 бод) 
 

4. Кантар, Д. (2014). Ратни стресори и димензије афективне везаности као 
предиктори резилијентности у раној одраслој доби. У: В. Турјачанин и сар. (Ур.) 
Отворени дани психологије. Зборник радова са међународног научно-стручног 
скупа  одржаног  6-7. јуна 2014. Бања Лука: Филозофски факултет Универзитета у 
Бањој Луци и Друштво психолога Републике Српске, стр. 92-114. 

 
Рад се бави предикцијом резилијентности особе на основу димензија афективне везаности и броја и врсте 
стресних догађаја из периода рата. Узорак чини 300 особа, 142 мушког и 158 женског пола, узраста од 20 до 
40 година које су посредством интернет друштвених мрежа попуниле Модификовану скалу искустава у 
блиским односима, Конор–Дејвидсонову скалу резилијентности, те листу стресних догађаја сачињену за 
потребе истраживања. Резултати показују да особе које имају виши ниво резилијентности, поред тога што 
имају слабије изражену димензију избјегавања (ρ = -.162; p < .01), имају и слабо изражену димензију 
анксиозности (ρ = -.307; p < .01), а она се показала као добар предиктор резилијентности (β = -.312; p < .01). 
Ниво резилијентности особа није повезан са бројем доживљених стресних догађаја из периода рата (ρ = .031; 
p > .05), али зависи од врсте ратних стресора – откривено је да постоје специфични догађаји од којих може 
зависити актуелни ниво резилијентности мушкараца, а да, с друге стране, одређени догађаји утичу на ниво 
резилијентности жена. Практична вриједност рада огледа се у томе што резултати добијени овим 
истраживањем могу послужити као полазна тачка за детаљније проучавање посљедица ратних искустава на 
социо-психолошке аспекте појединца са циљем креирања програма намијењених унапређивању адаптивних 
капацитета за превладавање стреса и развој резилијентности. 

 
Достављен штампани Зборник радова. Достављена потврда Предсједника Програмског 
одбора са одређењем категорије којој рад припада - оригинални научни рад и категорије 
скупа - научни скуп националног значаја.  
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини, Члан 
19, став 17, (2 бодa) 
 

5. Хаџић, А., Кантар, Д., Прибишев - Белеслин, Т. (2016). Материјал за испитивање 
математичких знања и способности дjеце предшколског узраста (МАЗА) - 
Креирање и модификација задатака. Међународни научно-стручни скуп "Отворени 
дани психологије 2016.", одржан 15-17. септембра 2016. на Филозофском факултету 
у Бањој Луци, у организацији Студијског програма за психологију, Филозофског 
факултета, Универзитета у Бањој Луци, Факултета за правне и пословне студије 
"Др Лазар Вркатић" из Новог Сада и Друштва психолога Републике Српске. Књига 
сажетака, стр. 88. 

 
Полазећи од постављених исхода образовања за предшколско васпитање и образовање РС, конструисани су 
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задаци за испитивање математичких знања и способности дjеце старијег предшколског узраста. Обухваћене 
су математичко логичке операције, нумерички и геометријски задаци. Креирано је 10 задатака. 5 задатака 
почива на класичној пијежатанској традицији, испитује логичко-математичке операције кореспонденције, 
серијације и квантификације инклузије класа, при чему је варирана тежина кроз ослањање на искуствену 
блискост кориштеног материјала. При конструкцији задатака узимане су у обзир и модификације 
неопијажетанског приступа. Преосталих 5 задатака креирани су у складу са Заједничким језгром наставних 
планова и програма за математичко подручје дефинисано на исходима учења. Ови задаци обухватају 
идентитет броја, скупове, просторну оријентацију, рачунске операције, препознавање и груписање 
геометријских облика и графомоторну зрелост потребну за писање бројева прве десетице. За све задатке 
израђен је потребан материјал за испитивање, упутство за задавање и образац за биљежење одговора 
испитаника. Циљна група испитаника укључује предшколце старијих вртићких група и ђеце група припреме 
за полазак у школу.  

 
Достављена штампана књига сажетака. Достављенo увјерење о учешћу на скупу. 
Достављена потврда Предсједника Програмског одбора са одређењем категорије радова - 
оригинални научни рад  и са категоријом скупа - научни скуп националног значаја.  
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова, 
Члан 19, став 18, (1 бод) 
 

6. Душанић, С., Турјачанин, В., Мирковић, Б. и Кантар, Д. (2016). Етноцентризам у 
загрљају различитих модела религиозних оријентација. У: Ђ. Чекрлија и др. (ур.). 3. 
Отворени дани психологије. Књига сажетака са међународног научно-стручног 
скупа одржаног 15−17. септембра 2016. Бања Лука – Нови Сад: Друштво психолога 
Републике Српске – Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци – Факултет 
за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић, стр. 31. 

 
Бројна истраживања код нас и у иностранству указују на повезаност етноцентризма и религиозности. Рад се 
бави релацијама етноцентризам и димензије религиозности из неколико доминантних модела религијских 
оријентација, те примјеном тих модела у балканском контексту. Узорак је чинило 414 пригодно одабраних 
младих особа из Републике Српске, 58% су дjевојке, а 42% младићи. Њихов просјечни узраст је 20 година. 
Скале које су кориштене носе истовјетне називе као моделски типови религиозности и имале су солидну 
поузданост (од .70-.90). Преко ИЕ модела се објашњава 9% варијансе, а сва три типа религиозности су 
значајни предиктори етноцентризма.  Преко ПЦБ модела се објашњава 16% варијансе, а значајни 
предиктори етноцентризма су литерарна посвећеност и непосвећеност (површни скептицизам). У ЦРЦ 
моделу којим се објашњава 24% варијансе, димензије религиозности које су засићене страхом, наградом и 
великом скепсом су предиктори етноцентризма. Генерално, постоји тенденција да димензије религиозности 
које подразумјевају већу посвећеност али и когнитивну рефлексивност су корелат мањег етноцентризма, тј. 
толерантнијих међугрупних односа. 
 
Достављена штампана књига сажетака. Достављенo увјерење о учешћу на скупу. 
Достављена потврда Предсједника Програмског одбора са одређењем категорије радова - 
оригинални научни рад  и са категоријом скупа - научни скуп националног значаја.  
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова, 
Члан 19, став 18, четири аутора 75% (0.75 бодовa) 
 

7. Кантар, Д. (2017). О конструктивистичком оквиру Пијажеовог теоријског приступа. 
Радови – часопис за друштвене и хуманистичке науке, 26 (рад прихваћен за 
објављивање, у штампи). 

 
Конструктивизам се у посљедњим деценијама двадесетог вијека развио у научну парадигму супротну 
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објективизму, пошто полази од схватања да знање настаје субјективном конструкцијом идеја. Присталице 
овог приступа не вјерују у могућност објективног сазнања, већ сваку теорију сматрају недовршеном, 
односно једним могућим приказом реалности. У раду се разматра статус појма конструктивизам у 
психологији. У првом дијелу образлаже се парадигма „Три свијета” Карла Попера, те његови критеријуми за 
разликовање отворених и затворених теорија, док се у другом дијелу освјетљава конструктивистичка теорија 
Жана Пијажеа. Притом се полази од претпоставке да се управо у Поперовој парадигми и критеријумима 
може препознати оквир Пијажеовог приступа. 
 
(Рад је још увијек у штампи па се не може бодовати) 
Научна критика и полемика у националном научном часопису, Члан 19, став 31 
 

8. Кантар, Д., Прибишев Белеслин, Т. и Хаџић, А. (2018). Материјал за испитивање 
математичких знања и способности дјеце предшколског узраста (МАЗА): креирање 
и модификација задатака. У: Ђ. Чекрлија и др. (У р.). 3. Отворени дани психологије. 
Зборник радова са научног скупа одржаног 15−17. септембра 2016. Бања Лука – 
Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, Факултет за правне и 
пословне студије Др Лазар Вркатић, Нови Сад и Друштво психолога Републике 
Српске (рад прихваћен за објављивање, у штампи). 

 
На основу постављених исхода логичко-математичких активности у предшколском васпитању и образовању 
у Републици Српској креиран је инструмент за испитивање математичких знања и способности дjеце 
старијег предшколског узраста. Он се састоји од десет задатака, којима се процјењују логичко-математичке 
операције у најширем смислу. Приликом креирања ових задатака узимана је у обзир искуствена блискост 
коришћеног материјала и на тај начин варирана њихова тежина. За све задатке израђен је потребан 
материјал за испитивање, упутство за задавање и образац за биљежење одговора испитаника. Испитаници су 
били предшколци − старије вртићке групе и групе припреме за полазак у школу. Процес испитивања 
подразумијевао је индивидуално испитивање уз досљедно биљежење дjечијих одговора. Прелиминарни 
резултати указују да су задаци серијације најлакши, док је квантификација инклузије класа најтежи задатак. 

 
(Рад је још увијек у штампи па се не може бодовати) 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини, Члан 
19, став 17. 
 

9. Конструисање етничког и националног идентитета код младих у БиХ, 
Универзитет у Фрибуру (University of Freibourg and Swiss Agency for Development 
and Cooperation). Regional Research Promotion Program in Western Balkans – Центар 
за културни и социјални поправак Бања Лука. 2011. Учесник у пројекту. 

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту, 
Члан 19, став 20, (3 бода) 
 

10. Младићи као савезници у превенцији насиља и конфликата на Западном Балкану – 
иницијатива младића, Министарства иностраних послова Краљевине Норвешке. 
CARE International. 2012-2013. Учесник у пројекту. 

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту, 
Члан 19, став 20, (3 бода) 
 

11. Trauma, Trust and Memory (TTM), German Academic Exchange Service (DAAD), 
Berlin-Sofia-Belgrade-Niš- Banja Luka –Sarajevo, International Psychoanalitic 
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University. [Траума Повјерење Сјећања, међународни пројекат спонзорисан од 
стране ДААД-а. Берлин-Софиа-Београд-Ниш-Бања Лука- Сарајево]. 2013. Учесник 
у пројекту. 

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту, 
Члан 19, став 20, (3 бода) 
 

12. Савремени приступ у методици математичког образовања дјеце предшколског 
узраста, Министарства науке и технологије Републике Српске. Филозофски 
факултет Универзитета у Бањој Луци. 2016-2017. Учесник у пројекту. 

Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту, 
Члан 19, став 22, (1 бод)  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  17.75 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  
сврстане по категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије ппоследњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
 
2013-2016. Едукацијe у склопу пројекта  Trauma, Trust and Memory (TTM). Project Trauma 
Trust Memories, sponsored by the German Academic Exchange Service (DAAD), Berlin-Sofia-
Belgrade-Niš- Banja Luka –Sarajevo (2013-2016). [Траума Повјерење Сјећања, међународни 
пројекат спонзорисан од стране ДААД-а. Берлин-Софиа-Београд-Ниш-Бања Лука- 
Сарајево (2013-2016)]. 
 
1) Fellowtraining Attachment Research, у склопу пројекта  Trauma, Trust and Memory 

(TTM). Београд.   
Други облици међународне сарадња (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21. став 10 (3 бода) 
2) GEVA pre-Training Fellowtraining and Audit, у склопу пројекта  Trauma, Trust and 

Memory (TTM). Бања Лука.  
Други облици међународне сарадња (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21. став 10 (3 бода) 
3) Summerschool Attachment Measurement, у склопу пројекта  Trauma, Trust and Memory 

(TTM). Београд.  
Други облици међународне сарадња (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21. став 10 (3 бода) 
4) Радионица GEVA, у склопу пројекта  Trauma, Trust and Memory (TTM). Београд. 
Други облици међународне сарадња (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, став 10 (3 бода)  
5) Радионица War Rapes, у склопу пројекта  Trauma, Trust and Memory (TTM). Тузла.  
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Други облици међународне сарадња (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, став 10 (3 бода)  
6) Радионица Sarajevo, у склопу пројекта  Trauma, Trust and Memory (TTM). Сарајево.  
Други облици међународне сарадња (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, став 10 (3 бода) 
 
7) 2013. Прва међународна когнитивно-бихејвиорална конференција у Босни и 

Херцеговини (Бања Лука)  – присуство конференцији и учешће у радионици 
„Acceptance and Commitment Therapy: Mindfulness, Acceptance and Living a Valued Life“ 
(водитељ радионице: Kelly Wilson) 

Други облици међународне сарадња (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, став 10 (3 бода) 
8) 2014. Тренинг за писање извјештаја у сврху евалуације и акредитације студијских 

програма у Босни и Херцеговини (Агенција за развој високог образовања) 
Други облици међународне сарадња (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, став 10 (3 бода) 
 
Квалитет педагошког рада на Универзитету, Члан 25. 
 

Кандидат је, у периоду од 2014-2018. радиo као асистент на Филозофском факултету, 
Универзитета у Бањој Луци, на Студијским програмима Психологија, Педагогија, 
Разредна настава и Предшколско васпитање Филозофског факултета Универзитета у 
Бањој Луци и Социјални рад Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци. 

Филозофски факултет је прослиједио следеће оцене квалитета наставе:            
 

2014/15:  Теорије когнитивног развоја – 4.22;            
                 Психологија дјетињства, младости и одраслих – 4.61; 
2016/17:  Теорије когнитивног развоја – 4.40;            
2017/18:  Социјално – емоционални  развој - 4.64;  
                 Развојна психологија – 4.53; 
                 Увод у развојну психологију (Психологија) – 4,39; 
                 Увод у развојну психологију (Педагогија) – 4,38; 
 
Достављене су оцjене за 7 предмета - просјечна оцјенa 4.45 - 8 бодова 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА 32 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 



10 
 

1. Волонтер у оквиру пројекта под називом ”Прва психолошка помоћ становништву 
угроженом поплавама 2014. године”, Дводневна едукација за примјену 
психолошких интервенција након природних несрећа и катастрофа, Друштво 
психолога Републике Српске 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета, Члан 22, став 22, (2 бода) 
 
Кандидат је учествовао у више едукација, који су показатељи његовог стручног 
усавршавања, али се не бодују према Правилнику о поступку и условима избора 
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци. 

- 2012-2014. Когнитивно-бихејвиорална терапија, Центар за когнитивно-
бихејвиоралну терапију, Бања Лука. 

- 2013. Базични тренинг за примјену терапије прихватањем и посвећеношћу,  Центар 
за когнитивно-бихејвиоралну терапију, Бања Лука. 

- Дoстављени цертификати о положеним степенима за енглески и шпански језик. 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 2 
ђ) Бодови на основу просјечне оцјене на основу првог и другог циклуса студија 
Члан 26. Правилника: „Код избора у сарадничко звање вишег асистента, вишег 
умјетничког сарадника, наставника страних језика и вјештина на нематичним 
факултетима и лектора ранг листа се формира на основу просјечне оцјене са студија првог 
и другог циклуса помножен са 10...“ 
(9.44+9.86) : 2 x 10 = 96.5 
УКУПАН ОСВОЈЕНИ БРОЈ БОДОВА: 148,25 
 
 

Други кандидат 
 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: ЕЛВИР (Исмет и Нусрета) ИБЕЉИЋ 
Датум и мјесто рођења: 06. 02. 1974. године, Бокавићи 
Установе у којима је био запослен: 1. ЈУ Основна школа „Лукавац Град“, Лукавац 

2. Радио Тузла 
Радна мјеста: 1. - Наставник информатике и техничког 

одгоја, звање савјетника (од 2000. до 2008.) 
- Помоћник директора школе (од 2008. до 
2011.) 
- Директор школе (од 2011. до 2013.) 
- Педагог-психолог, звање савјетника (од 
2014.) 
2. –Техничар на припреми и реализацији 
програма и одржавању емисионог система 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

 
б) Дипломе и звања: 
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Основне студије 
Назив институције: 1. Универзитет у Тузли, Филозофски факултет 

2. Универзитет у Тузли, Филозофски факултет 
Звање: 1. Наставник информатике и техничког одгоја 

2. Дипломирани педагог-психолог 
Мјесто и година завршетка: 1. Тузла, 26. 12. 2000. Године 

2. Тузла, 16. 07. 2008. Године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 2. 7.03 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Тузли, Филозофски Факултет 
Звање: Магистар друштвених наука из подручја 

Психологије 
Мјесто и година завршетка: Тузла, 12. 12. 2013. Године 
Наслов завршног рада: “Промјене у понашању код дјеце из 

породице са ситуационом сепарацијом” 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Психологија 

Просјечна оцјена: 7.12 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, 
Филозофски факултет Пале 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Пале, 25. 03. 2016. Године 

Назив докторске дисертације: “Психопатолошка испољавања код 
адолесцената који одрастају одвојени од 
очева” 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Психологија 

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

- 

 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по 
категоријама из члана 19. или члана 20.) 

1. Ибељић, Е. (2017). Развојна психопатологија као предиктор социјално 
неприлагођених облика понашања код асолесцената који одрастају одвојени од 
очева. VIII Међународна научно-стручна конференција „Унапређење квалитет 
живота дјеце и младих“ –Зборник радова, Едукацијско-рехабилитацијски факултет 
Универзитета у Тузли и Удружење за подршку и креативни развој дjеце и младих 
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Тузла, Аранђеловац, Srbija. 
 
Примјеном трансверзалног и лонгитудиналног истраживања аутор је покушао да потврди претпоставку да 
преваленција социјално неприлагођених облика понашања расте сходно психопатолошким испољавањима 
ученика на прелазу касног дјетињства у адолесценцију код адолесцената изложених ситуационој сепарацији 
у односу на адолесценте који нису били изложени сепарацији. Истраживање је спроведено на узорку од 200 
испитаника узраста 15 до 17 година. Примјењено је неколико мјерних инструмената као што су: скала 
хиперактивности-импулзивности-дефицита пажње, скала агресивности, скала дјечије анксиозности, дјечија 
скала депресије и Рејнолдсов скрининг инвентар прилагођености адолесцената која испитује симптоме 
психичких поремећаја користећи DSM-IV класификацију. Добијени резултати показују да је изложеност 
ситуационој сепарацији, тј. очево одсуство током времена, повезано са различитим облицима 
интернализирајућих и екстернализирајућих облика психопатологије који представљају предикторе за 
социјално неприлагођене облике понашања. Те промјене су уочљиве без обзира на пол испитаника. 
 
Достављена копија радa и копија цертификата о учешћу на скупу. Достављена потврда 
Предсједника Организационог одбора са одређењем категорије рада - оригинални научни 
рад  и са категоријом скупа - научни скуп међународног значаја.  
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини, Члан 19, 
став 15, (5 бодова) 
 

2. Ибељић, Е. (2016). Психопатолошка испољавања у адолесцентном пријелазу као 
ефекат ситуационе сепарације у породици. VII Међународна научно-стручна 
конференција „Унапређење квалитет живота дјеце и младих“ –Зборник радова, 
Тузла. Едукацијско-рехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли и Удружење 
за подршку и креативни развој дjеце и младих Тузла. 

 
Истраживање је било усмјерено на процјену раста преваленције психопатолошких испољавања са узрастом, 
са посебним освртом на узраст до 18 година, тј. на преласку из касног дјетињства у адолесценцију, код 
испитаника одвојених од очева у односу на оне који нису изложени сепарацији. Истраживање је проведено 
на узорку од 200 испитаника. Примјењено је неколико мјерних инструмената као што су: скала 
хиперактивности- импулзивности-дефицита пажње, скала агресивности, скала дјечије анксиозности, дјечија 
скала депресије и Рејнолдсов скрининг инвентар прилагођености адолесцената. Добијени резултати показују 
да је очево одсуство током времена повезано са различитим облицима психопатологије, као и да у просјеку 
дјевојчице изложене сепарацији током времена имају израженија интернализирајућа психопатолошка 
испољавања анксиозности и депресије, док се код дјечака чешће појављују екстернализирајући облици 
психопатологије. 
 
Достављена копија радa и копија цертификата о учешћу на скупу. Достављена потврда 
Предсједника Организационог одбора са одређењем категорије рада - оригинални научни 
рад  и са категоријом скупа - научни скуп међународног значаја.  
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини, Члан 19, 
став 15, (5 бодова) 
 

3. Ибељић, Е. (2014). Посљедице ситуационе сепарације на понашање дјеце. V 
Међународна научно-стручна конференција „Унапређење квалитет живота дјеце 
и младих“ –Зборник радова. Игало. Едукацијско-рехабилитацијски факултет 
Универзитета у Тузли и Удружење за подршку и креативни развој дjеце и младих 
Тузла.  

 
У раду су представљени резултати истраживања промјена у понашању код дјеце из породица са 
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ситуационом сепарацијом и дјеце из потпуних породица. Промјене у понашању које су биле у фокусу пажње 
су биле: изостајање са наставе, слабљење успјеха у учењу и владању, појава симптома анксиозности, 
пркосно и насилно понашање, и сл. Кориштене су: survey истраживачка метода, метода студије случаја, 
интервју, скала хиперактивности- импулсивности-дефицита пажње, скала агресивности, скала дјечије 
анксиозности, дјечија скала депресије и  социодемографски упитник. Истраживање је спроведено на узорку 
од 160 ученика шестог, седмог и осмог разреда. Анализом података су идентификоване разлике у 
манифестацији промјена у понашању између ученика из проодица са ситуационом сепарацијом и 
испитаника из потпуне породице кроз повећан интензитет симптома анксиозности и депресије. Међутим, 
добијене разлике не достижу статистичку значајност. Такође, није уочена статистички значајна учесталост 
промјена у поанашању код испитаника из породица са ситуационом сепарацијом с обзиром на образовање 
родитеља. Одређене разлике, с обзиром на образовање родитеља, су уочене на димензијама испитне и 
социјалне анксиозности, те израженим симптомима депресивности. Утвђено је да су промјене у понашању 
које се односе на изостајање са наставе, неуспјех у учењу и владању израженије код испитаника који долазе 
из прородица са ситуационом сепарацијом. 
 
Достављена копија радa и копија цертификата о учешћу на скупу. Достављена потврда 
Предсједника Организационог одбора са одређењем категорије рада - оригинални научни 
рад  и са категоријом скупа - научни скуп међународног значаја.  
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини, Члан 19, 
став 15, (5 бодова) 
 

4. Ибељић, Е. (2013). Намјерно изостајање са наставе као фактор успјеха ученика, 
матураната гимназије. Дидактички путокази, 65, 33-38. (УДК 37. ИССН 1512-5998) 

 
Основни циљ овог истраживања је био испитивање фактора намјерног изостајања са наставе, као и утицај 
тих фактора на успјех ученика. Истраживање је спроведено на узорку од 85 ученика средњих школа. За 
прикупљање података је кориштена техника анкетирања, при чему је анкетни упитник садржавао 13 питања 
вишеструког избора. Утврђена је статистичка значајност у мишљењу ученика по питању свјесности 
намјерног изостајања са наставе на успјех, манифестован кроз успјех у владању и учењу. Постоји 
статистички значајна разлика у мишљењу ученика о квалитету интеракције између ученика и наставника, а 
на које утиче изостајање са наставе. 
 
Достављена копија радa и насловне стране часописа. Достављена потврда Главног и 
одговорног уредника са категоријеом којој рад припада - оригинални истраживачки рад. 
Oригинални научни рад у научном часопису националног значаја, Члан 19, став 9, (6 
бодова)  
 

5. Ибељић, Е. (2008). Слободно вријеме просвјетних радника. Дидактички путокази, 
49, 65-70. (УДК 37. ИССН 1512-5998) 

 
У овом раду се разматра проблем слободног времена просвјетних радника, као и могућности васпитно-
педагошког дјеловања у том времену. Теоријски значај се огледа у томе што проучавање слободног времена 
треба да пружи одговоре на питање како да се неконтролисани утицаји у слободном времену учине 
контролисаним. Циљ истраживања је био истраживање најчешћих начина кориштења слободног времена 
професора средње школе и наставника основне школе и начина на које се то рефлектује на интелектуално, 
естетско и друштвено-морално подручје развоја личности. Узорак је обухватио 70 испитаника (35 професора 
и 35 наставника). За прикупљање података су кориштени анкета и интервју, те је извршена и анализа 
педагошке документације. Добијени резултати показују да породица појединца, као и његов социјални 
статус имају велики утицај на кориштење слободног времена. Слабије психофизичко здравље има негативан 
утицај на квалитет слободног времена, те да се и наставници и професори ослањају на властиту едукацију и 
средства информисања у циљу квалитетнијег кориштења слободног времена. 
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Достављена копија радa и насловне стране часописа. Достављена потврда Главног и 
одговорног уредника са категоријеом којој рад припада - оригинални истраживачки рад. 
Oригинални научни рад у научном часопису националног значаја, Члан 19, став 9, (6 
бодова)  
 

6. Истраживачки пројекат: Истраживање о потребам, изазовима и стратегијама 
суочавања дjеце са тешкоћама у развоју и њихових породица, март - април 2016. 
Друштво психолога Брчко дистрикта БиХ.Сарадник на пројекту. 

Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту, 
Члан 19, став 22, (1 бод) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  28 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  
сврстане по категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА - 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

1. Ибељић, Е. (2008). Улога школе у развијању стваралачких способности ученика у 
слободно вријеме. Просвјетни лист, 954 (122), 6-7. 
 

Основна карактеристика слободног времена јесте слободан развој личности што указује на значај да се рад 
треба организовати сходно учениковим интересима, склоностима и способностима које могу доћи до 
изражаја. Када се говори о слободном времену у школи, онда се обично мисли на слободне активности 
ученика, као што су рад у секцијама, друштвима или дружинама.  Специфичности рада у слободно вријеме 
су: неструктурисано учење, флексибилност у погледу избора садржаја, средстава и метода рада, 
добровољност укључивања, неформално организовање и др. Рад у слободним активностима у школи 
придоноси развијању сљедећих својстава личности: способности и интересовања за креативну дјелатност, 
самосталност и иницијатива у раду, занимање за друштвени живот, продубљивање знања и навика, као и 
развијање интереса за друштевно-морални, културно- забавни и креативно-стваралачки живот и рад младих. 
 
Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом), Члан 22, став 4 (2 бода) 
 

2. Ибељић, Е. (2009). Откривање и праћење развоја посебних ученика. Просвјетни 
лист, 955/956 (123/124), 6-7. 
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У овом раду је представљен значај утврђивања посебности ученика у школи и њених квалитативних и 
квантитативних обиљежја, јер је то предуслов рада са таквим ученицма. У раду са надареним ученицима се 
појављују три кључне тачке: рано откривање, потпомагање њиховог развоја и усмјеравање у складу са 
њиховом специфичном надареношћу. На крају рада, аутор наводи одређене смјернице за рад са надареном 
дјецом. Потребно је прије свега формирати  посебну евиденцију о надареним ученицима, анализирати 
школске услове у вези са њиховим развојем, усмјеравати такве ученике на ваншколске активности које могу 
дјеловати подстицајно на њихов рад, омогућити надаренима да упознају школску средину са својим радом и 
повезати се са радним организацијама које се могу довести у везу са интересима надарених ученика. 
 
Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом), Члан 22, став 4 (2 бода) 
 
Кандидат је учествовао у више семинара, који су показатељи његовог стручног 
усавршавања, али се не бодују према Правилнику о поступку и условима избора 
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци. 
- „Инклузивно образовање“ 
- „Вођење људи и мотивација“ 
- „Финансијски водич за директоре основних и средњих школа“ 
- „Друштвена правда“ 
- „Индекс инклузивности“ 
- „Улога стручног сарадника у идентификацији ученика са посебним потребама“ 
- Дoстављени цертификати о положеним степенима за енглески и њемачки језик. 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 4 
 
ђ) Бодови на основу просјечне оцјене на основу првог и другог циклуса студија 
Члан 26. Правилника: „Код избора у сарадничко звање вишег асистента, вишег 
умјетничког сарадника, наставника страних језика и вјештина на нематичним 
факултетима и лектора ранг листа се формира на основу просјечне оцјене са студија првог 
и другог циклуса помножен са 10...“ 
 
(7.03+7.12) : 2 x 10 = 70.75 
УКУПАН ОСВОЈЕНИ БРОЈ БОДОВА: 102,75 
 
 

Трећи кандидат 
 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: НАТАША (Милан, Јелица) ШЉИВИЋ 
Датум и мјесто рођења: 26.1.1986. године, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: 1. Adriatic IPA Cross Border Cooperation 2007-

2013. Пројекат: Adria HUB, No 2 ̊ord/0127, 
„Bridge technical differences and social 
suspicions contributing to transform the 
Adriatic area in a stable hub for a sustainable 
technological development“. Пројект 
партнер Машински факултет, Универзитет 
у Бањој Луци, Лабораторија за технологију 
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пластичности. 
2. Aarhus University Faculty of Arts, Данска. 

Радна мјеста: 1. Асистент за комуникације 
2. Тутор координатор за интернационалне 

студенте 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски 
факултет, Одсјек за психологију 

Звање: Дипломирани психолог 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 05. 12. 2011. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9.10 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Aarhus University, Архус, Данска 
Звање: Master of Arts (MA) in Cognitive Semiotics 

Рјешењем број 07.050/613-34/17, од 28.4.2017. 
издатим од стране Министарства просвјете и 
културе Републике Српске, Комисије за 
информисање и признавање докумената из 
области високог образовања, признат завршен 
студиј II циклуса (120 ECTS), Магистарски 
степен програма из когнитивне семиотике и 
звање Магистар друштвених наука из 
когнитивне семиотике. 

Мјесто и година завршетка: Aarhaus, 4.4.2016. 
Наслов завршног рада: „Prenatal attachment of the mother to the fetus 

from the cognitive semiotics perspective“ 
[„Пренатална приврженост мајке фетусу из 
перспективе когнитивне семиотике “] 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Master´s Degree Programme in Cognitive 
Semiotics 
Магистарски степен програма из когнитивне 
семиотике 

Просјечна оцјена: 8.75 (одређен на скали од 7 бодова) 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: - 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

- 

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

- 

Претходни избори у наставна и научна - 
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звања (институција, звање, година 
избора) 
 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по 
категоријама из члана 19. или члана 20.) 

1. Sljivic, M., Djurdjevic, D., Sljivic, N., Ilic, J. (2017). Possibilities of Additive 
Manufacturing for 3D Printing in Medicine: A Case Study in Maxillofacial Surgical 
Planning. X International Scientific Conference “Contemporary Materials 2017”, Banja 
Luka, 8-10. November 2017. ISSN 1986-8669 Academy of Sciences and Arts of the 
Republic of  Srpska, Alma Mater Europea, Ministry of Science and Tehnology of the 
Republic of Srpska, University Clinical Centre Banja Luka, Chamber of Medical Doctors 
of the Republic of Srpska. [Шљивић, М, Ђурђевић, Д., Шљивић, Н., Илић, Ј. (2017). 
Могућности адитивне производње за 3Д штампање у медицини: Случај планирања 
операције у максилофационалној хирургији. X Међународни научни скуп 
“Савремени материјали 2017”. Бања Лука, 9-10. новембар 2017.] 

 
The paper presents the possibilities of Additive Manufacturing (AM) for 3D printing in medicine, with particular 
reference to the creation of the skull model for the planning of maxilofacial surgery. The research was conducted at 
the Center for 3D Printing at the  Faculty of Mechanical Engineering in Banja Luka and the University Clinical 
Center of Banja Luka. Procedures for development of rapid prototyping of 3D medical models, using AM, are 
presended. Modern methods and materials of the AM are defined, which are used for the development of physical 
models and individually adjusted implants for 3D printing in medicine. [У раду се презентује могућност адитивне 
производње за 3Д штампање у медицини са посебним освртом на израду модела лобање за потребе 
планирања операције у максилофационалној хирургији. Истраживање је спроведено у Центру за 3Д 
штампање на Машинском факултету у Бањој Луци и Универзитетском клиничком центру Бања Лука. 
Приказане су развојне процедуре брзе израде 3Д медицинских модела користећи адитивну производњу. 
Дефинисане су савремене методе и материјали адитивне производње који се користе за потребе израде 
физичких модела  и индивидуално прилагођених импланата за 3Д штампање у медицини.] 

 
Достављен је одштампан рад у цјелини и цертификат о учешћу. Из насловне стране рада, 
као ни из цертификата не види се категорија којој рад припада. Рад није из области 
психологије.  
Није достављена потврда Предсједника програмског одбора са одређењем категорије 
рада, те рад не може бити бодован. 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини, Члан 19, 
став 15, четири коаутора - 75% бодова. 
 

2. 2012. Пројекат Adria HUB, No 2̊ ord/0127, „Bridge technical differences and social 
suspicions contributing to transform the Adriatic area in a stable hub for a sustainable 
technological development“ Adriatic IPA Cross Border Cooperation 2007-2013., 
сарадник на пројекту. 

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту, 
Члан 19, став 20, (3 бода) 
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3. 2012. Tempus Project: No.158623-TEMPUS-1-DE-SMHES, “Development of 

Partnerships with SMEa in BA by Virtual Engineering Network”, истраживач сарадник. 
Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту, 
Члан 19, став 20, (3 бода) 
 

4. 2017. Tempus Project No.543898- TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES: 
“Development of Sustainable Interrelations between Education, Research and Innovation  
at WBC Universities in Nanotechnologies and Advanced Materials where Innovation 
Means Business” – WIMB. 

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту, 
Члан 19, став 20, (3 бода) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  9 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  
сврстане по категоријама из члана 21.) 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
  

1. 2012. Едукација „Love me Gender“, Bruxelles, Belgium. Bureau International Jeunesse, 
French speaking National Agency of the Youth in Action programme. (Едукација 
посвећена обезбјеђењу средстава, праксе и искустава у пољу родног баланса у 
омладинским пројектима и активностима). 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, став 10 (3 бода) 
 

2. 2012. Едукација „Љетња школа родне равноправности" на Универзитету у Бањој 
Луци, у организацији Гендер центрa - Центар за једнакост и равноправност полова 
Владе РС и Универзитетa у Бањој Луци уз подршку организације UN Women. 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, став 10 (3 бода) 
 

3. 2012. Тренинг програм: Youth in Action Programme. The Training Course Inclusion of 
economically disadvantaged youngsters. Associatio „People´s Parliament“, Center for 
innovative practices, Sofia, Bulgaria, Volunteers for ideas and projects, Bucharest, 
Romania, Youth Communication  Centre, Banja Luka, BiH, Community Development 
Institute, Tetovo, FYR of Macedonia, YouthNet Hellas, Heraklion, Greece.  

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, став 10 (3 бода) 
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4. 2012. Тренинг Амбасадори мира - Изградња мира у заједници у оквиру пројекта 
„Изаберимо мир заједно“. USAID, Catholic Relief Services, Caritas BK, BiH. 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, став 10 (3 бода) 
 

5. 2013-2015. Тутор координатор за интернационалне студенте на Aarhus University 
Faculty of Arts, Данска. 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, став 10 (3 бода) 
 

6. 2015. Љетњи семестар курса MA course „Doing Business in China“. Nordic Centre & 
Fudan University  Shanghai, China. [Интернационални курс: Бизнис-Трговина-
Комерцијала, Кина]. 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, став 10 (3 бода) 
 

7. (није уписана година). YERP програм „Едукација о животним вјештинама и 
кључним компетенцијама  за тржиште у руралним избјеличким локалним 
заједницама“ MGD Achieement Fund and UNICEF. 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, став 10 (3 бода) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА  21 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

1. Шљивић, Н. (2017). „Prenatal Attachment of the Mother to the Fetus from the Cognitive 
Semiotics Perspective“. Scientific Monograph, Supervised by Professor Mikkel 
Wallentin, Aarhus University, Denmark. [„Пренатална афективна везаност мајке за 
фетус из перспективе когнитивне семиотике“, нбаучна монографија, публикација 
супервизирана од стране професора Mikkel Wallentin, Архус Универзитета у 
Данској]. Графопапир Бања Лука. ISBN978-99955-85-45-7, COBISS.RS-ID 7233816. 

 
Публикација представља кандидаткињу мастер тезу, рађену под менторством проф. 
Mikkel Walliant, sa Arhus Univerziteta u Danskoj (мастер теза под истим насловом, уписана 
је у листу положених испита, одређена je као теза, вреднована је са 30 ЕЦТС и оцјењена 
вриједношћу Ц (7 у оквиру седмостепене скале оцјењивања), коју је кандидаткиња 
самостално објавила у издању Графопапир д.о.о., Бања Лука, употребивши одредницу 
"научна монографија". Публикација је писана на енглеском језику. Публикација не 
задовољава критеријуме научне монографије према Правилнику о публиковању научних 
публикација (Службени гласник РС, број 77/10, од 13.8.2010) јер нема двије рецензије и 
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минималан број аутоцитата.  
 
Публикација презентује истраживање афективне везаности трудница и фетуса у току напредовања трудноће. 
Узорак обухвата 156 труднице од 17 до 42 године, са различитим нивоом ризичности трудноће,планирањем 
трудноће, доживљаја партнерске афективне везаности и економском ситуираношћу. Израженија пренатална 
везаност присутна је код трудница са високо ризичном трудноћом и трудница незадовољним својом 
финансијском ситуацијом. Из перспективе когнитивне семиотике, потврђени су елементи пренаталне 
комуникације између мајке и фетуса. 
 
Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета, Члан 22, став 22, (2 бода) 
 

2. Стипендиста у оквиру ”Erаsmus Mundus Action 2 Partnerships, JOINEU-SEE III” 
пројекта академске заједнице између Европске уније и земаља Западног Балкана. 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета, Члан 22, став 22, (2 бода) 
 

3. 2010. Учешће на Семинару гестовног језика "Желим да научим гестовни - I 
степен". Бања Лука. Савез глувих и наглувих РС, Центар за гестовни језик РС - 
Бијељина. Кандидаткиња је савладала основну комуникацију са глувим особама и 
стекла право на даљу обуку за звање преводилац гестовног језика. 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета, Члан 22, став 22, (2 бода) 
 

4. 2010. Програм едукације намјењен раду са дjецом са посебним потребама и 
препознавању и раду са даровитим ученицима. Друштво психолога Републике 
Српске. 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета, Члан 22, став 22, (2 бода) 
 

5. 2011. Присуство извођењу практичне наставе у Предшколској установи Клуб за 
дjецу "Маслачак" у трајању од 30 дана, у оквиру које је кандидаткиња стекла 
основна знања о практичној примјени Монтесори васпитно-образовних метода. 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета, Члан 22, став 22, (2 бода) 
 

6. 2011. Тренинг EUS BiH – Intervarsity USA Summer „Global project“. (Опис и циљеви 
пројекта нису достављени) 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета, Члан 22, став 22, (2 бода) 
 
Кандидаткиња је доставила документацију која указују на њено стручно усавршавање, али 
које се не бодују према Правилнику о поступку и условима избора наставника и сарадника 
на Универзитету у Бањој Луци. 

- Диплома о учешћу на семинару Soft Skills Academy (Удружење студената 
електротехнике Европе, локални комитет Бања Лука) у оквиру ког су стечена знања 
и вјештине комуницирања, управљања временом и јавним наступом. 
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- Цертификат о учешћу на Радионици на тему "Тимски рад", Омладински савјет 
Републике Српске, Бања Лука. 

- Положен TOEFL – Test of English as a Foreign Language, од 12.10.2012., са постигнутим 
скором 98. 

- Сертификат о завршеном HTML & CSS основном курсу. 
- Писмо препоруке Peter Bakker, Head of Department, LICS, Aarhus University, Данска. 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 12 
ђ) Бодови на основу просјечне оцјене на основу првог и другог циклуса студија 
Члан 26. Правилника: „Код избора у сарадничко звање вишег асистента, вишег 
умјетничког сарадника, наставника страних језика и вјештина на нематичним 
факултетима и лектора ранг листа се формира на основу просјечне оцјене са студија првог 
и другог циклуса помножен са 10...“ 
(9.10+8.75) : 2 x 10 = 89.25 
УКУПАН ОСВОЈЕНИ БРОЈ БОДОВА: 131,25 
 
 

Четврти кандидат 
 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: САНДРА (Драган, Самира) ГРАХОВАЦ 
Датум и мјесто рођења: 20.1.1992. године, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: 1. Дом здравља "Др Младен Стојановић", 

Лакташи 
2. Алтермедија Бања Лука 
3. МКФ "Призма", Бања Лука 

Радна мјеста: 1. Дипломирани психолог  
2. Промотер 
3. Презентатор и продавач услуга 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски 
факултет, Студијски програм психологије, I 
циклус. 

Звање: Дипломирани психолог 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2014. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.33  

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски 

факултет, Студијски програм психологије, II 
циклус. 

Звање: Магистар психологије 
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Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2017. 
Наслов завршног рада: „Стратегије учења и HEXACO црте личности 

као предиктори средњошколског успјеха“ 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Психологија 

Просјечна оцјена: 8.71  
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: - 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

- 

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

- 

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

- 

 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по 
категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 

1. Lakić, S., Damjenić, M., Grahovac, S. (2017). Developing a Hierarchy-Free Inventory of 
Learning Strategies Blils. International Conference “Days of Applied Psychology”, 13th 
Days of Applied Psychology, Psichology In and Around Us, September 29-30. 2017. 
[Лакић, С., Дамјанић, М., Граховац, С. (2017). Развијање нехијерархијског 
Инвентара стратегија учења, БЛИЛС. Међународна конференција “Дани 
примењене психологије”, 13. дани примењене психологије – Психологија у и око 
нас, 29-30. септембра 2017.] Ниш, Србија. Book of Abstracts, pp 74. Abstract number: 
64; ID number of submission:94. 

 
The review of expert literature shows that there are a few psychometrically validated and globally used inventories 
of learning strategies. Nevertheless, there are some issues related to their use. First, in these operationalizations the 
focus is on the higher hierarchical levels within the proposed learning strategies structure; hence, individual 
strategies represent only manifestations of the higher-level approaches to learning. Furthermore, the authors of 
extant inventories treat the phenomena from the reflective measurement  perspective, although such approach is not 
compelling neither from the psychometric nor from the practical standpoint. Finally, these instruments fail to 
incorporate some contemporary learning techniques, which were promoted thanks to digital technologies (e.g. using 
flash-cards on digital media, participating in MOOCs) or which were massively popularized relatively recently (e.g. 
mindmaps, speed reading). In our view, learning strategies represent heterogeneous behaviors of interest whose 
frequency of use does not need to be intercorrelated within subjects; therefore, they do not need to create distinct 
classes of learning strategies. Our aims were to develop a comprehensive inventory of relevant learning strategies 
used in secondary and tertiary education and to test its criterion validity by correlating it with GPA. Based on the 
literature review and a pilot study we conducted, we identified 40 learning strategies (affective and motivational 
aspects were not included). Each learning strategy was represented with a single item, with participants responding 
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on a five-level scale dependent on the frequency of the use. The sample consisted of 407 high-school students and 
185 university students. In line with our hypothesis, the results indicate that the set of the most predictive learning 
strategies belong to theoretically heterogeneous classes of strategies. We discuss why it is important to turn focus to 
lower-level assessment of learning behaviors and why psychologists should abandon strict adherence to the 
reflective approach when developing measures. [Превод: Циљеви рада представљени су развојем 
свеобухватаног инвентара релевантних стратегија учења који се користе у секундарном и терцијарном 
образовању и тестирањем његове валидности корелацијом са ГПА. На основу прегледа литературе и 
спроведене пилот студије, идентификовано је 40 стратегија учења (нису укључени афективни и 
мотивацијски аспекти). Свака стратегија учења била је представљена једним ајтемом, а учесници су 
одговарали на нивоу од 5 нивоа у зависности од учесталости употребе. Узорак се састојао од 407 
средњошколаца и 185 студената универзитета. У складу са постављеном хипотезом, резултати указују на то 
да скуп најнапреднијих стратегија учења припада теоретски хетерогеним класама стратегија]. 
 
Достављена копија рада и пдф верзија Књиге сажетака. Категорија којој рад припада није 
одређена. Није достављена потврда Предсједника програмског одбора са одређењем 
категорије рада, те рад не може бити бодован. 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова, 
Члан 19, став 18. 
 

2. лакић, С., Дамјанић, М., Граховац, С. (2017). HEXACO црте личности као 
детерминанте  коришћења стратегија учења. Научни скуп "Бањалучки новембарски 
сусрети 2017." одржан 10.новембра 2017. Филозофски факултет Универзитета у 
Бањој Луци. Књига резимеа стр.43-44. 

 
Полазећи од поставке да је кориштење одређених стратегија учења повезано са цртама личности, аутори 
испитују повезаност 40 стратегија учења и изражености црта личности HЕXАCО модела. Узорак обухвата 
480 средњошколаца. Резултати показују систематску повезаност између наведених конструката, што 
показују и просјечне апсолутне корелације црта личности и стратегија учења. Отвореност за искуства стоји 
у највећем броју корелација са појединачним стратегијама учења. 
 
Достављена копија сажетка и насловне стране Књиге резимеа. Категорија којој рад 
припада није одређена. Није достављена потврда Предсједника програмског одбора са 
одређењем категорије рада, те рад не може бити бодован. 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова, 
Члан 19, став 16. 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  - 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  
сврстане по категоријама из члана 21.) 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
 
2014. Едукација- Програм стручног усавршавања "Психосоцијални третман учинилаца 
родно заснованог насиља", оспособљавање за водтеља третмана. UNFPA и Партнерство за 
јавно здравље. 



24 
 

Други облици међународне сарадња (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, став 10 (3 бода) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 3 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Кандидаткиња је доставила документацију која указују на њено стручно ангажовање, али 
које се не бодују према Правилнику о поступку и условима избора наставника и сарадника 
на Универзитету у Бањој Луци. 

- Увјерење о положеном стручном испиту пред Испитном комисијом Министарства 
здравља и социјалне заштите (бр:11/01-153-1439/17). 

- Потврду о обављеном приправничком стажу у Центру за заштиту менталног 
здравља, који дjелује у оквиру ЈЗУ Дом здравља "Др Младен Стојановић" у 
Лакташима, са позитивним мишљењем о залагању и стручности. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: - 
ђ) Бодови на основу просјечне оцјене на основу првог и другог циклуса студија 
Члан 26. Правилника: „Код избора у сарадничко звање вишег асистента, вишег 
умјетничког сарадника, наставника страних језика и вјештина на нематичним 
факултетима и лектора ранг листа се формира на основу просјечне оцјене са студија првог 
и другог циклуса помножен са 10...“ 
 
(8.33+8.71) : 2 x 10 = 85.2 
УКУПАН ОСВОЈЕНИ БРОЈ БОДОВА: 88,2 
 
 

II. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
 
На Конкурс објављен у дневном листу Глас Српске од 17.1.2018. године, за избор 
у звање сарадника за ужу научну област Развојна психологија пријавила су се четири 
кандидата: 
 

1. Дејан Кантар 
2. Елвир Ибељић 
3. Наташа Шљивић 
4. Сандра Граховац 

 
Увидом у достављену документацију Комисија је утврдила да су три кандидата доставила 
непотпуну документацију. 13.2.2018. затражена је допуна документације и за то је 
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остављен законом предвиђени рок (члан 11. Правилника о поступку и условима избора 
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци). Сва накнадно достављена 
документација уврштена је у Извјештај. 
 
У складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Бањој Луци и 
Правилником о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у 
Бањој Луци, Комисија је детаљно размотрила све пријаве и достављену документацију и 
утврдила да кандидати испуњавају услове за избор у сарадничка звања: 
 

1. Дејан Кантар: 148,25 бодова 
2. Наташа Шљивић: 131,25 бодова 
3. Елвир Ибељић: 102,75 
4. Сандра Граховац: 88,2 бодова 

 
Кандидат Елвир Ибељић је дипломирао 2008. на Филозофском факултету, Универзитета у 
Тузли, стекавши звање дипломирани психолог - педагог и остаривши просјек оцјена 7.03. 
Магистрирао је 2013. на Филозофском факултету Универзитета у Тузли, стекавши звање 
Магистар друштвених наука из подручја Психологије, остваривши просјек оцјена 7.12. 
Докторирао је 2016. на Филозофском факултету Пале, Универзитета у Источном Сарајеву. 
Објавио је више научних и стручних радова. 
 
Кандидаткиња Наташа Шљивић је дипломирала 2011. на Одсјеку за психологију, 
Филозофског факултета, Универзитета у Бањој Луци, са просјечном оцјеном 9,1, те стекла 
звање дипломираног психолога. Студиј II циклуса завршила је 2016. на Master of Arts 
(MA) in Cognitive Semiotics, Aarhus University, Архус, Данска. Рјешењем број 07.050/613-
34/17, од 28.4.2017. издатим од стране Министарства просвјете и културе Републике 
Српске, Комисије за информисање и признавање докумената из области високог 
образовања, признат је завршен студиј II циклуса (120 ЕЦТС), Магистарски степен 
програма из когнитивне семиотике и звање Магистар друштвених наука из когнитивне 
семиотике. Постигла је просјек оцјена 8,75 на скали од 7 бодова. Стекла је значајно 
међународно искуство учешћем у пројекту размјене студената у оквиру ”Erаsmus Mundus 
Action 2 Partnerships, JOINEU-SEE III”. Била је сарадник у оквиру три међународна 
пројекта који нису из области психологије. Учествовала је у више међународних 
едукација и тренинга, као и програма стручног усавршавања.  
 
Кандидаткиња Сандра Граховац завршила је 2014. студиј I циклуса на Студијском 
програму психологије, Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, остваривши 
просјек оцјена 8.33. Студиј II циклуса завршила је 2017. на Студијском програму 
психологије, Филозофског факултета, Универзитета у Бањој Луци, остваривши просјек 
оцјена 8.71. Коаутор је два рада штампана у зборнику извода радова и учествовала је у 
програму стручног усавршавања. 
 
Кандидат Дејан Кантар запослен је на Филозофском факултету Универзитета у Бањој 
Луци од 2014. у звању асистена на предметима из уже научне области Развојна 
психологија (2.6.2014. избор у звање асистента, одлука број 02/04-1445-29/14).   
2010. је завршио студиј I циклуса на Студијском програму психологије, Филозофског 
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факултета, Универзитета у Бањој Луци, остваривши просјек оцјена 9.44. Студиј II циклуса 
завршио је 2014. на Студијском програму психологије, Филозофског факултета, 
Универзитета у Бањој Луци, остваривши просјек оцјена 9.86. 2016. је уписао студиј III 
циклуса на Студијски програм психологије, Филозофског факултета у Новом Саду. 2017. 
уписао је другу година докторских студија са усмјерењем у научну област Развојне 
психологије и ментором докторске тезе из уже научне области Развојна психологија. 
Ангажован је у научном и стручном раду. Његов квалитет педагошког рада високо је 
оцјењен. Учествовао је у три међународна пројеката и једном пројекту од националног 
значаја. Похађао је више интернационалних едукација. 
 
 
Према достављеној документацији видљиво је да кандидат Дејан Kантар има високе 
просјеке са I и II циклуса студија, уписане студије III циклуса са јасним усмјерењем у 
област Развојне психологије, те да је посвећен научном и стручном раду. Квалитет 
његовог педагошког рада позитивно је оцјењен током 4 године колико је запослен као 
асистент на предметима из области Развојне психологије на Филозофском факултету 
Универзитета у Бањој Луци. 
Кандидат испуњава све законом предвиђене услове, тe Комисија предлаже Наставно-
научном вијећу Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату 
Универзитета у Бањој Луци да се Дејан Кантар изабере у звање вишег асистента за ужу 
научну област Развојна психологија.   
 
 
У Бањој Луци, 20.3. 2018. године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потпис чланова комисије 
 
1._______________________________ 
др Александра Хаџић, ванредни професор 
Филозофски факултет, Универзитет у 
Бањој Луци, предсједник 
 
2.__________________________________ 
др Славица Тутњевић, доцент, Филозофски 
факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан 
 
3.___________________________________ 
др Татјана Стефановић Станојевић, 
редовни професор, Филозофски факултет, 
Универзитет у Нишу, члан. 
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