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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  
ФАКУЛТЕТ: Филозофски 

 
 

 
 
 

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

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци, бр. 02704.1009-154/15 од 04.05.2015. године 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Клиничка психологија и психотерапија 

 

Назив факултета: 

Филозофски факултет 

 

Број кандидата који се бирају: 

1 

 

Број пријављених кандидата: 

2 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

20.05.2015. године,  Бања Лука, „Глас Српске“ 

 

Састав комисије: 

а) Др Нада Летић, ванредни професор, за ужу научну област Клиничка психологија и 
психотерапија, Филозофски факултет у Бањој Луци, предсједник 
б) Др Спасенија Ћеранић, редовни професор, ужа научна област Клиничка психологија, 
Филозофски факултет Источно Сарајево, члан 
в) Др Игор Крнетић, доцент, ужа научна област Клиничка психологија и психотерапија,  
Филозофски факултет у Бањој Луци, члан 
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Пријављени кандидати: 

1. мр сц. Татјана Марковић Басара 

2. мр Дијана Сулејмановић 
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II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 
 

Први кандидат 
 
а) Основни биографски подаци 
Име (име оба родитеља) и презиме: Татјана (Миливој, Нада) Марковић Басара 
Датум и мјесто рођења: 10.09.1984. године, у Бањој Луци 
Установе у којима је била запослена: - мај 2008. године до данас – 

Универзитетска болница Клинички 
центар Бања Лука, Клиника за 
психијатрију 

- децембар 2009. године до данас - 
Филозофски факултет Универзитета 
у Бањој Луци 

- септембар 2007. – мај 2008. - 
«Телекомуникације Републике 
Српске» а.д.,  

Звања/радна мјеста - дипл. психолог 
- сарадник у настави 
- сарадник за селекцију и регрутацију 
кадрова 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Друштво психолога РС 

 
 
б) Дипломе и звања: 
Основне студије:  
   Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој 

Луци 
   Звање: Дипломирани психолог 240 (ECTS) 
   Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2007. године 
   Просјечна оцјена из цијелог студија: 10.00 
Постдипломске студије:  
   Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој 

Луци 
   Звање: Магистар психолошких наука 
   Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2014. Године 
   Наслов завршног рада: Породични и лични фактори као предиктори 

вршњачког насиља. 
   Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Клиничка психологија и психотерапија 

   Просјечна оцјена: 10.00 
Претходни избори у наставна и научна 
звања  (институција, звање, година избора): 

Асистент за ужу научну област :Клиничка 
психологија и психотерапија 

Број бодова на основу просјечне оцјене током студија 100 (Члан, 26) 
 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
 
Радови послије посљедњег избора/реизбора

Приказ књиге  
Марковић Басара, Т. (2012). Приказ и осврт на књигу. Martin F. Delfos – Слушате ли ме? 
Комуникација са дјецом од четири до дванаест година старости. Радови, 15 (2012); 
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195:200. 
Ауторка је у наведеном раду ставља нагасак на важност књиге која се бави начином 
успостављања и вођења комуникације са дјецом предшколског и раног школског узраста, 
што је област која је често запостављена у стручној литератури и научно-истраживачком 
раду. У књизи професорке Делфос најновија истраживања из ове области преведена су у 
модел комуникације са дјецом који је прилагпђен узрасту. Књига је подијељена у шест 
поглавља, у којима је приказан општи увод о комуникацији, развој говора и мишљења 
дјеце од четири до дванаест година, као и специфичне технике комуникације и њихова 
примјена у зависности од узраста дјетета. Главна идеја књиге је истицање значаја 
постављања оквира за адекватну комуникацију са дјецом, поштујући њихове капацитете, 
јединственост сваког дјетета и специфичности конверзације у зависности од развојног 
периода у коме се дијете налази. 
ISSN 1512-505 Х 
                                                                                                          (Члан 19.43; 1 бод) 
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова – 1 
бода 

Спремо, М., Спремо, С. Марковић Басат+ра, Т, Летић, Н.. (2012). Анксиозност и 
депресија у популацији наглухих. III Конгрес психијатара БиХ са међународним 
учешћем, Тузла.  
 

Аутори се у раду фокусирају на негативна емоционална стања у популацији глухих и 
наглухих особа, ц обзиром да постоје претходна истраживања која указују на повећан 
ризик за развој емоционалних поремећаја код особа са физичким онеспособљењима. Циљ 
истраживања је био упоредити степен анксиозности, депресивности и стреса код особа које 
имају проблеме са слухом, у односу на општу популацију. Узорак је чинио 131 амбулантни 
пацијент, од чега 100 пацијената са оштећењем слуха и њих 31 са очуваним слухом. 
Резултати показују вулнерабилност за менталне поремећаје код особа са оштећењем слуха, 
уз статистички значајно виши ниво анксиозности, депресивности и перципираног стреса 
код глухих и наглухих.  
ISBN 978-9958-0919-0-2 
                                                                                                                                                               
(Члан 19.18; 1 бод) 
    
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова  
Спремо, М, Марковић,Т. и Летић, Н. (2012). Неуобичајени ставови и навике у исхрани 
адолесцената. Зборник радова са Трећег међународног конгреса психијатара Бих са 
међународним учешћем у Тузли. 

У овом раду нагласак се ставља на све присутније проблеме у исхрани током 
адолесцентног периода, као и на препознавање специфичности у понашању везаних за ову 
проблематику. Испитано је 610 адолесцената (360 дјевојака и 250 дјечака) узраста од 14 до 
18 година. Од важнијих догађаја који су у корелацији са поремећајем навика и ставова у 
исхрани је развод родитеља и долазак маћехе или очуха у току посљедње године дана. 
Израженије неуобичајене ставове у исхрани испољавају дјевојке: незадовољније су 
тјелесним изгледом, чешће примјењују дијете за мршављење, имају израженије осјећање 
туге и више се усамљују, немају навику узимања доручка и ужине, квалитет свога живота 
оцјењују слабијим, а околина их процјењује „старијима“. Промјене у ставовима и навикама 
у исхрани могу довести до промјена у перцепцији тијела и расположења што може довести 
до настанка неких облика поремећаја у исхрани који дуго и често остају непрепознати. 
ISBN 978-9958-0919-0-2 
                                                                                                       (Члан 19.18; 1 бод) 

 
. 
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Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини  
Летић, Н., Ивановић, Б., Марковић Басара, Т., Мишчевић, С. (2013). Негативна 
искуства у породици и анксиозност младих као потецијални ризико фактори 
злостављања. Бањалучки новембарски сусрети, зборник радова, zbornik radova, pp. 271-
289. 

Циљ истраживања је утврђивање повезаности негативних искустава у породици и 
анксиозности младих са искуством злостављања. Пригодним узорком је обухваћено 975 
испитаника, ученика четвртих разреда средњих школа у БиХ. Резултати истраживања су 
показали да су негативна искуства (смрт блиске особе, тешка болест родитеља, хронични 
алкохолизам унутар породице), као и анксиозност младих у позитивној корелацији са свим 
облицима злостављања. Закључено је да негативна искуства доживљена у породици и 
анксиозност као особина личности повећавају ризик од злостављања. 
 
                                                                                                        (Члан 19,17;  2 бода) 
 

Стручни рад у зборнику радова са ионалног стручног скупа 
Спремо, М., Марковић Басара, Т, Летић, Н., Граховац, Р, Драгојевић, С. (2015). Навике 
и ставови у исхрани адолесцената. Зборник радова седмог међународног конгреса 
„Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 664-668. 

У раду су се аутори фокусирали на проблеме у исхрани у популацији адолесцената. Узорак 
је чинило 610 ученика среднјих школа, подијељених у двије групе према изражености 
проблема у вези са исхраном, мјерено на Упитнику навика исхране. Поређени су према 
изражености перфекционизма, желје за мршавошћу и незадовољство тијелом. Резултати 
указују на високу учесталост незадовољства властитим тијелом у популацији адолесцената, 
као и изражен перфекционизам, као симптом поремећаја исхране. 
 ISBN 978-99955-619-5-6 
384.88(447.12)   
                                                                                                (Члан 22:4;  2 бода) 
                                                                                                     

Стручни рад у зборнику радова са националног стручног скупа  
Спремо, М., Марковић Басара, Т, Летић, Н. (2015). Породични фактори, ризична 
понашања и вршњачко насиље адолесцената. Зборник радова седмог међународног 
конгреса „Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука 669-673. 

Рад се фокусира на проблем вршњачког насиља у које подразумијева понављано агресивно 
понашање према другом од стране једне или више особа, при чему постоји дисбаланс у 
снази и моћи између укључених страна. Циљ истраживања је био да се испита учесталост 
вршњачког насиља у популацији адолесцената, те да се утврди да ли ризично понашање и 
породични фактори корелирају саукљученпшћу адолесцената у вршњачко насиље. Узорак 
је обухватио 250 ученика средњих школа. Резултати су показали да већа породична 
кохезивност негативно корелира са испољавањем одређених облика насилног понашања. 
Адолесценти који испољавају вршњачко насиље чеше су укључени и у друге облике 
ризичног понашања, као што је конзумирање психоактивних супстанци. 
ISBN 978-99955-619-5-6 
224.001:887-54 
                                                                                               ( Члан 22:4;  2 бода) 
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА    9 бодова
 

 
г) Образовна дјелатност кандидата 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
Дипломирани психолог  
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
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Наставни рад 
Кандидаткиња је била ангажована у звању асистента на извођењу вјежби на 
Филозофском факултету, Ужа научна област Клиничка психологија и психотерапија, 
а на предметима: 
Психопатологија (I циклус студија) 
Увод у клиничку психологију (I циклус студија) 
Клиничка процјена личности одраслих (II циклус студија) 
Практуким из психотерапије и савјетовања (II циклус студија) 
Увод у психотерапију и савјетовање (II циклус студија) 
 
Квалитет образовне дјелатности на Универзитету 
Према анкетама студената о квалитету наставе у зимском семестру 2013/2014 
кандидаткиња је оцијењена оцјеном   „изврсно“  (просјечна оцјена 4, 7 ),  (Члан 25;  10 
бодова) 
 
Учешће на едукацији у склопу међународне сарадње између установе „Behavioral treatment 
of Tampa Bay“ и Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске у вези са 
раном интервенцијом аутизма. Едукација је трајала 5 радних дана, те је кандидаткиња 
добила сертификат о завршеном тренингу из области примијењене анализе понашања 
(ABA applied behavioral analysis). 
                                                                              (члан 21:10; 3 бода) 
 
 
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА  13 
 
 
д) Стручна дјелатност кандидата  
 
Стручна дјелатност кандидата прије посљедњег избора/реизбора 
 
Стручна дјелатност кандидата послије посљедњег избора/реизбора 
Запослена на мјесту дипломираног психолога у Универзитетској болници Клинички центар 
Бања Лука, Клиника за психијатрију, од маја 2008. године, гдје периодично обавља 
менторство студентима психологије у склопу обавезне стручне праксе током студија.  
                                                                              (Члан 22:22, 2 бода) 
 
Консултант на пројектном задатку у области менталног здравља у БиХ „Одабир 
истраживачких пројеката за финансирање у области менталног здравља у заједници - II и 
III рунда“ (Б.1.7), у периоду од 01.02. до 31.10.2013. године. 
...................................................................................(Члан 22:12, 1 бод) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА  3 
 
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
 
Запослена на мјесту дипломираног психолога у Универзитетској болници Клинички центар 
Бања Лука, Клиника за психијатрију. 
 
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
Запослена на мјесту дипломираног психолога у Универзитетској болници Клинички центар 
Бања Лука, Клиника за психијатрију, од маја 2008. године. 
Завршен напредни ниво тренинга из когнитивно-бихејвиоралне  терапије и техника  
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                                                                                        Члан 21.10; 3 бода 
Консултант на пројектном задатку у области менталног здравља у БиХ „Одабир 
истраживачких пројеката за финансирање у области менталног здравља у заједници - II и III 
рунда“ (Б.1.7), у периоду од 01.02. до 31.10.2013. године. 
                                                                                                (Члан 22.12; 1 бод) 
 
 

Други кандидат 

а) Основни биографски подаци 
Име (име оба родитеља) и презиме: Дијана (Златко, Идила) Сулејмановић 
Датум и мјесто рођења: 21. фебруар 1987.године, Сански Мост 
Установе у којима је била запослена: Септембаар 2013-Основна школа „Махала“, 

Сански Мост. 
Зимски семестар ак. 2014/15 године 
Универзитет у Бихаћу, Висока здравствена 
школа. 
Љетни семестар ак. 2014/15. године 
Универзитет у Бихаћу, Педагошки факултет. 
Љетни семестар ак. 2014/15. године 
Универзитет у Бихаћу, Исламски педагошки 
факултет. 

Звања/радна мјеста Дипломирани психолог  
Виши асистент на предмету здравствена 
психологија. 
Виши асистент на предметима Психологија 
дјетињства и Психологија спорта. 
Виши асистент на предмету Основе 
психотерапије и савјетодавног рада. 
 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Удружење за контекстуалну бихејвиоралну 
науку (Association for Contextual Behavioral 
Science) od jula 2011.godine 

 
 
б) Дипломе и звања: 
Основне студије:  
   Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој 

Луци 
   Звање: Дипломирани психолог-180 ЕCTS 
   Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2009. Године 
   Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.3 
Постдипломске студије:  
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој 

Луци 
Звање: Магистар психологије (мастер судиј) 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2013.године 
Наслов завршног рада: „Присутност суицидалних идеја с обзиром 

на задовољство животом, окупљеност 
породице и доживљај аномије код 
мушкараца и жена из Бих , Француске и 
САД-а“. 

Научна/умјетничка област (подаци из Ужа научна област: Социјална психологија 
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дипломе): 
Просјечна оцјена: 8.6 
Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година избора): 

Виши асистент на Универзитету у Бихаћу 

Број бодова на основу просјечне оцјене током студија 84,5 (Члан, 26) 
 

 
 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови прије последњег избора/реизбора 
 
 

 
Радови послије последњег избора/реизбора 
 
Научни радови на скупу националног значаја, штампани у цјелини  
Сулејмановић, Д. (2012). Когнитивно-бихејвиорална терапија у раду са прасуицидантима. 
У:Коленовић-Ђапо, Ј.и сар.(Ур.) Зборник радова Другог конгреса психолога Босне и 
Херцеговине са међународним учешћем (125-133). Бања Лука: Друштво психолога РС. 
 
У раду су представљени досадашњи резултати примјене когнитивно-бихејвиоралне 
терапије у раду са прасуицидантима. Когнитивна терапија има битан утицај на смањење 
суицидалних идеја и осјећаја безнађа и беспомоћности. Когнитивне карактеристике 
суицидалног ризика су немогућности сагледавања алтернативних рјешења, ригидног 
размишљања, слабе вјештине у рјешавању проблема, сјећања везана само уз негативна 
искуства, нереална очекивања и други. Мисли суицидалних особа одликују 
амбивалентност, импулсивност и ригидност. Угрожене групе чине млади од 15 до 35 , те 
старији од 75 година, разведени, удовци и самци, незапослени и недавно отпуштени с посла. 
Посебно важан предиктивни фактор је претходни покушај суицида. Нађено је да жене 
чешће поокушавају, док мушкарци чешће изврше суицид.  
                                                                                              (Члан 19.15; 2 бодова) 
 
Сулејмановић, Д., Крнетић, И. (2013). Ирационлна увјерења као предиктори присутности 
суицидалних идеја. Зборник радова Трећег конгреса психолога Босне и Херцеговине са 
међународним учешћем (263-272). Мостар: Друштво психолога ФБиХ. 
Овај рад заснован је на теорији рационално бихејвиоралнее терапије (REBT). 
Ирационалним вјеренјима се сматрају  апосутистички захтјеви, односно ригидне евалуације 
које сз дисфункционалне у односу на цилјеве и вриједности особе. Истраживанја 
когнитивних карактеристика прасуициданата показала су да они размишлјају ригидно, 
нрмају могућност сагледавања алтернативних рјешења и због нереалних очекивања не 
успијевају пронаћи адекватне начине да ријеше одређени проблем. Циљ истрааживања је 
био испитати допринос ирационалних увјерења у објашњењу присутности суицидалних 
идеја. Такоше, испитане су разлике између мушкараца и жена са суицидалним идејама. 
Узорком су обухваћена 93 испитаника из опште популације, од чега 59 жена и 34 мушкарца, 
просјечне старости (оба пола), М=44.63,(SD=14.52). Примјењени су Упитник 
социодемографских података, Скала ирационалних увјерења те Скала позитивних и 
негативних суицидалних идеја. Статистичком обрадом података помоћу регресионе анализе 
утврђено је да постоји значајан допринос ирационалних увјерења у објашњењу присутности 
суицидалних идеја (R=.115, F(1.91)=11.788, p‹0.01) Ови Налази иду у прилог теоријским 
поставкама о когнитивним карактеристикама суицидалних особа те потврђују значај REBT 
приступа у психотерапијском раду са суицидалним клијентима. 
                                                                                                   (Члан 19.15; 2 бодова) 
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Сулејмановић, Д. (2013-у штампи). Историјат, примјена и ефикасност когнитивно-
бихејвиоралне модификације. Зборник радова IX конференције Дани примењене психологије. 
Ниш: Филозофски факултет. 
                                                                                                     (Члан 19.15; 2 бодова 
 
Драгишић, Т. и Сулејмановић, Д. (2013-у штампи). Депресивност, анксиозност и дистрес 
код психијатријских болесника. Зборник радова IX конференције Дани примењене 
психологије. Ниш: Филозофски факултет.  
                                                                                                       Члан 19.15; 2 бодова) 
 
Сулејмановић, Д. и Spychala, J (2013). The Presence of Suicidal Ideation due to Perceived 
Anomie and Life Satisfaction. Зборник радова са XIX naučnog skupa: Емпиријскa 
истраживања у психологији (282-287). Београд: Филозофски факултет. 
Циљ истарживања је испитати повезаност перципиране аномије у друштву и задовољство 
животом у односу на присутност суицидалних идеја. Узорком је обухваћено 252  мушкарца 
и жена из опште попуулације од 18 до 40 година. Примјењени инструменти су: Скала 
аномије () и скала позитивне и негативне суицидалне идеације Подаци су анализирани 
двофакторском униваријантном анализом варијансе и мултиплом регресионом анализом. 
Резултати указују да перципирана аномија у друштву задовољство животом имају значајан 
утицај на садашње суицидалне идеје. (F(2)=49.196, p<.001). aПњерципирабна аномија има 
позитивну корелацију са суицидалним идејама, većе животно задовољство означено је као 
предиктор ниже присутности суицидалних идеја. Ови резултати могу се објаснити утицајем 
глобалне економске кризе на  перцепцију лично задовољство и  менталног здравља. 
важност социјалне стабилности за индивидуално функционисање је повезано  
                                                                                                (Члан 19.15; 2 бодова) 
 
 
 
Стручни рад у часопису националног значаја 
Сулејмановић, Д. (2012). Коришћење хумора у РЕБТ сеанси. Радови, 14 (2), 493-497. Пале: 
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 
Овај рад се односи на психотерапијске дилеме: када, како и колико користити хумор у раду 
са клијентима што може одредити само терапеут. Превише опрезности може угрозити 
спонтаност и природност употребе хумора. За осмишљавање програма хумора, који се у 
индивидуалном случају користи, није потребно велико психотерапијско искуство, али је 
потребно добро познавање клијента, његовог проблема и односа терапеут-клијент. Посебно 
се препоручује код проблема са анксиозношћу, aли хумор се може користити и као допуна 
другим техникама (REBT и KBT) у случајевима широког спектра психичких потешкоћа. Он 
помаже терапеуту да избјегне синдром сагоријевања на послу, мотивише га у осмишљавању 
најбољих рјешења за сваки појединачни случај и притом ефикасно показује клијенту како 
да животне проблеме лакше превазилази. Терапеути не би требало да избјегавају употребу 
хумора у својој терапијској пракси само због страха од неочекиване реакције клијента ни 
због несигурности у оригиналност властитог смисла за хумор. REBT хумор је циљан, 
планиран и ефикасан, што резултира оспоравањем ирационалних увјерења и повећањем 
функционалних понашања и позитивних емоција, умјесто дисфункционалних и 
маладаптивних увјерења, емоција и понашања. За ефикасну примјену хумора, неопходно је 
имати довољно знања о увјерењима, базичним претпоставкама и обрасцима мишљења које 
клјент обично дуготрајно и несвјесно самоодржава те усавршавати вјештину препознавања 
идеалног тренутка за суочавање клијента са хумором, односно хумористичним аспектом 
његових ирационалних увјерења. 
                                                                                                            (Члан 22;4   2 бода) 
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Оригиналан научни рад у научном часопису националног  значаја 
Сулејмановић, Д. (2013) Сполне разлике у присутности суицидалних идеја. Сарајевски 
журнал за друштвена питања, issue: 2/2013, стrane: 33-44. Central and Eastern European 
Online Library, www.ceeol.com 
У овом раду је представљено испитивање разлика између мушкараца и жена у односу на 
присутност суицидалних идеја. Узорком је обухваћено 150 мушкараца и 150 жена од 18 до 
60 година живота. Примијењени су: Упитник социодемографских података и Скала 
позитивних и негативних суицидалних идеја (The Positive and Negative Suicide Ideation-
PANSI, Osman i sar. 1998). Резултати добијени примјеном униваријантне анализе варијанце 
не показују постојање разлика у погледу присутности суицидалних идеја с обзиром на пол. 
                                                                                                 (Члан 19,9;  6 бодова) 
 
Сулејмановић, Д. и Миленовић, Ж. (2013). Кроскултурално истраживање: Однос квантитета 
породичних интеракција и задовољства животом. Тематски зборник радова „Развој и 
ментално здравље“ (235-243), IX Конфренције Дани примењене психологије. Ниш: 
Филозофски Факултет. 
У овом раду је представљено истраживање које се бави односом квантитета породичних 
интеракција и задовољства животом код жена и мушкараца. Идеја на којој се рад базира 
претпоставља постојање повезаности учесталости породичних односа и самопроцијењеног 
задовољства животом. Очекујући утицај културолошких разлика као и услова живота и 
економске развијености , испитани су мушкарци и жене од 18 до 40 година старости из 
Бања Луке и Сарајева (БиХ), те Тулуза и Лиона (Француска), какјо би се поредили 
резултати на популацији балканског поднеблја и европске уније.Узорком је обухваћено 160 
исоитаика, уједначених пи пребивалишту и полу. Кориштени инструменти су: Упитник 
социодемографских података, скала окупљености породице урбане средине (Скала SOPUS, 
аутора Милосављевић, 2002) и Скала задовољства животом (SWLS, autor Диенер и 
сарадници, 1985). Приликом обраде података кориштена је униваријантна анализа варијансе 
и регресиона анализа. Супротно очекивањима, нису пронађене разлике у квантитету 
породичних интеракција и задовољству животом код испитаника из различитих држава, као 
ни с обзиром на пол. На основу приказаних резултата се може закључити да је квантитет 
породичне интеракције, изражен помоћу индекса SOPUS статистички значајан предиктор за 
самопроцјењено задовољство животом. 
                                                                                                  (Члан 19.17; 2 бодова) 
 
Сулејмановић, Д. и Драгишић, Т. (2014). Породични и партнерски односи као протективни 
фактори код присутности суицидалних мисли. (Оригиналан рад). Биомедицинска 
истраживања, 5(1): 10-15. Фоча: Медицински факултет. 
У овом раду резултати истраживана је улога и значај породице и брачног статуса као 
протективних фактора у односу на суицидалност мушкараца и жена. Резултати показују да 
је стопа суицида виша код разведених и удоваца те да је посебно ниска код особа које су у 
браку и имају дјецу. Циљ овог истраживања био је да се испита повезаност између 
породичних и партнерских односа и присутност суицидалних мисли код особа различитог 
брачног статуса. Узорак је чинило 100 мушкараца и жена из опште популације, старости 
између 18 и 40 година. Примјењен је упитник социодемографских података, скала 
окупљања породице урбане средине (SOPUS), Скала задовољсрва сексуалном 
комуникацијом (SCS) те скала позитивних и негативних суицидалних идеја (PANSI). 
Резултати показују постојање значајне негативне повезаности између суицидалних мисли и 
окупљенисти породице, односно задовољства интимном комуникацијом. Између жена и 
мушкараца не постоје значајне разлике у присутности суицидалних мисли. Присутност 
суицидалних мисли била је највиша код слободних, а најнижа код разведених, али те 
разлике нису статистички значајне. Резултати потврђују значај квалитета и квантитета 
породичних и партнерских односа за заштиту менталног здравља појединца. 
                                                                                                           (Члан 19.9; 6 бодова) 
Стручни рад у часопису националног значаја 
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Сулејмановић, Д. (2013). Улога психолога у инклузији дјеце са Down синдромом: Наша 
школа, Број: 65(235)/2013 (3-14) (Расправе и чланци). Сарајево Часопис за теорију и праксу 
одгоја и образовања.  
Овај рад се односи на анализу начина на које психолози, као чланови стручног тима, могу 
помоћи у укључивању дјеце са Down синдромом у образовање према редовним школским 
програмима. Down синдром је генетки поремећај узрокован присуством једног хромосома 
више  на 21. пару, па је умјесто 46 присутно 47 хромосома, а ипољава се у потешкоћама 
различитог квалитета и степена, посебно у физичком, когнитивном и социо-емоционалном 
развоју. Раним укључивањем дјеце са сметњама у развоју у квалитетно осмишљен систем 
одгоја и образовања постиже се највише подстицаја развоју, превенира се развој 
секундаарних сметњи и образовне запуштености, те се омогућава њихова рана 
социјализација. Психолози и остали стручни сарадници требали би помоћи овој дјеци да 
развију постојеће потенцијале и да се интегришу у друштво, а што захтијева тимски 
приступп и стално професионално усавршавање и увођење нових метод и облика рада који 
су показали добре резултате у раду са овом дјецом.  
                                                                                                        (Члан 22,4; 2 бода) 
 
Сулејмановић, Д. (2015). Емоционалне реакције дјеце на стресно искуство. Наша школа. 
Број 70 (240)/2015. (Истраживачки рад). Сарајево:-Часопис за теорију и праксу одгоја и 
образовања.  
                                                                                                          (Члан 22,4; 2 бода) 
 

 
Научни радови на скупу националног значаја, штампани у зборнику извода радова  
 
Сулејмановић, Д. (2012). Хумор у REBT-u. Зборник сажетака научно стручног скупа: 
Сарајевски дани психологије. Сарајево: Филозофски факултет.  

                                                                                          (Члан 19.16; 1 бода) 
 
Сулејмановић, Д. (2012). Аутизам или аутистично понашање. Зборник сажетака 
конференције Дани примењене психологије. Ниш: Филозофски факултет. 

                                                                                            (Члан 19.16; 1 бода) 
 
Сулејмановић, Д. (2012). Окупљеност породице и присутност суицидалних идеја: поређење 
БиХ и Француске. Зборник сажетака Научног скупа: Бањалучки новембарски сусрети: 
Друштво знања и личност-путеви и странпутице (де)хуманизације. Бања Лука: 
Филозофски факултет. 
                                                                                                         (Члан 19.16; 1 бода) 
 
Сулејмановић, Д.(2012). Заштита дјеце са аутизмом од вршњачког насиља. Зборник 
сажетака са IV знанствено-стручног скупа посвећеног питањима насиља: „Насиље и 
ментално здравље- интердисциплинарни приступ“. Осијек: Филозофски факултет.  
                                                                                                            (Члан 19.16; 1 бода) 
 
Сулејмановић, Д. и Van Dillen, T. (2014). Когнитивно-бихејвиорална модификација у 
третману суицидалних клијената. Зборник сажетака конференције: Трећи сарајевски дани 
психологије. Сарајево: Филозофски факултет. 
                                                                                                        (Члан 19.16; 1 бода) 
 Сулејмановић, Д. (2014). Повезаност суицидалних мисли и задовољства комуникацијом у 
интимним везама. Зборник сажетака конференције: Трећи сарајевски дани психологије. 
Сарајево: Филозофски факултет. 
                                                                                                       (Члан 19.16; 1 бода) 
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Сулејмановић, Д. (2014). Примјена когнитивно-бихејвиоралне модификације у раду са 
дјецом основношколског узраста. Зборник сажетака конференције: Отворени дани 
психологије. Бања Лука: Филозофски факултет.  
                                                                                                      (Члан 19.16; 1 бода) 
 
Сулејмановић, Д. и Van Dillen, T. (2014). Cognitive – behavioral modification in the tretment of 
aggressive behavior in children. Зборник сажетака X конференције: Дани примењене 
психологије. Ниш: Филозофски факултет.  
                                                                                                      (Члан 19.16; 1 бода) 
 
Укупан број бодова 39 
 
 

 
г) Образовна дјелатност кандидата 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
 
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА 
 
 
д) Стручна дјелатност кандидата  
 
Стручна дјелатност кандидата прије посљедњег избора/реизбора 
 
Стручна дјелатност кандидата послије посљедњег избора/реизбора 
Члан експертског тима за истраживање аутизма на подручју БиХ, у сарадњи са европским 
стручњацима из ове области. Превела стручну књигу о поремећајима из области 
аутистичног спектра ауторице Мартине Ф. Делфос под називом „A Strange World“ са 
енглеског језика.     
                                                                                  (22.12; 1 бод) 
Завршен напредни ниво едукације РЕ&КБТ теорије и техника (сертификат Albert Ellis 
Instutute New York) 
                                                                                         (члан 21:10; 3 бода) 
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА    4 
 
 

 

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 

На објављени Конкурс за избор у звање сарадника ужу научну област Клиничка 
психологија и психотерапија Филозофског факултета Универзитета у Бања Луци, 
објављеног 20.05.2015. године у ”Гласу Српске”, пријавиле су се двије кандидаткиње: 
магистар психолошких наука Татјана Марковић Басара (магистериј завршен по старом 
програму) и магистар психологије Дијана Сулејмановић (завршен II циклус студија по 
болоњском програму). 
Увидом у документацију Комисија је констатовала да су кандидаткиње доставиле све 
неопходне документе предвиђене Конкурсом и да испуњавају опште и посебне услове 
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предвиђене конкурсом, Законом о високом образовању Републике Српске, Статутом 
Универзитета у Бањој Луци и Правилниим о поступку и условима избора наставника и 
сарадника на Универзитету у Бањој Луци. 

Приједлог Комисије: 
На основу наведеног чланови Комисије констатују да је кандидаткиња мр Татјана 

Марковић Басара испунила све законске услове за избор у наставно звање вишег асистента 
(Члан 77. Закона о високом образовању), те јој једногласно дају предност засновану на 
образовном, научном и стручном погледу. 
Образложење приједлога Комисије 
Татјана Марковић-Басара је:  
Ангажована у својству сарадника асистента од 2009. године у ужој научној област: 
Клиничка психологија и психотерапија; 
Просјечна оцјена на додипломском и постдипломском је 10,0; 
Проглашена је најбољим студентом на Филозофском факултету за 20 година постојања 
факултета; 
Посједује клиничко искуство, посебно важно за извођење практичне наставе и стручних 
предмета на Другом циклусу студија;  
Према оцјенама студената за шк.2013/2014 у својству сарадника асистента оцијењена је 
просјечном оцјеном 4.7 
 
На основу увида у научну, образовну и стручну дјелатност пријављених кандидата, 
као и након анализе сва три аспекта рада, Комисија предлаже Наставно-научном 
вијећу Филозофског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци да се изврши 
избор магистрa психолошких наука Татјанe Марковић Басара у звање вишег 
асистента за ужу научну област Клиничка психологија и психотерапија. 
 

 
       

У Бањој Луци,  јули,  2015. године                                            
                                                                                                     Потпис чланова комисије: 
 

1. ______________________________ 
 

 
2. ______________________________ 

 
 

3. ______________________________ 
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