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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: ФИЛОЗОФСКИ 
  

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

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Одлука Сената Универзитета број: 02/04-3.2369-12/14 од 16.07.2014. године 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Социјална и организацијска психологија 
 
Назив факултета: 
Филозофски факултет у Бањој Луци 
 
Број кандидата који се бирају 
Један 
 
Број пријављених кандидата 
Два 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
Конкурс је објављен 23.07.2014. године  у дневном листу ”Глас Српске” 
 
Састав комисије: 

а) др Владимир Турјачанин, ванредни професор Филозофског факултета у Бањалуци за 
ужу научну област Социјална и организацијска психологија , предсједник 

б) др Драган Попадић, редовни професор  Филозофског факултета у Београду за ужу 
научну област Социјална психологија, члан  

в) др Жељка Каменов, редовни професор  Филозофског факултета у Загребу за ужу 
научну област Социјална психологија, члан 

 
 
 
Пријављени кандидати 

1. др Срђан Душанић 
2. др Драгољуб Крнета 



II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Срђан (Светко и Милица) Душанић 
Датум и мјесто рођења: 23.12.1974. Босанска Градишка 
Установе у којима је био запослен: Филозофски факултет у Бањој Луци 
Радна мјеста: Асистент на предметима који припадају ужој 

научној области Социјална психологија (2003 – 
2005) 
Виши асистент на предметима који припадају 
ужој научној области Социјална психологија 
(2005-2009) 
Доцент на предметима који припадају ужој 
научној области Социјална и организацијска 
психологија (2009-...) 
Продекан за научно-истраживачки рад (2011-...) 
 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Друштво психолога Републике Српске (ДПРС) 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Филозофски факултет у Бањој Луци 
Звање: дипломирани психолог 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2003. Године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.30 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет у Бањој Луци 
Звање: магистар психологије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2005. Године 
Наслов завршног рада: ''Религиозна оријентација и научена 

беспомоћност адолесцената'' 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Социјална психологија 

Просјечна оцјена: 9.70 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Филозофски факултет у Београду 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Београд, 2009. године 

Назив докторске дисертације: ''Породица и религиозност: провјера тезе о 
узајамном религиозном утицају родитеља и 
дјеце'' 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Социјална психологија 

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

1. Филозофски факултет у Бањој Луци, 
асистент, 2002. година 

2. Филозофски факултет у Бањој Луци, 



виши асистент, 2005. година 
3. Филозофски факултет у Бањој Луци, 

доцент, 2009. година 
  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 
Научна монографија међународног значаја  
Eckman, A., Jain, A., Kambou, S.D., Crownover, Ј., Првуловић, М., Душанић, С., Матковић, 
В., Хусић, А. (2007). Истраживање димензија маскулинитета и насиља. Бањалука: Care 
International, ICRW. Члан 19. Став 2. (7,5 бодова) 

 
Душанић, С. (2007). Психолошка истраживања религиозности. Бањалука: Филозофски 
факултет. Члан 19. Став 2. (15 бодова) 

 
Научна монографија националног значаја  
Милосављевић, Б., Душанић, С., Дробац-Ступар, М.,Турјачанин, В., Зечевић, И. (2005). 
Проблеми и потребе младих у граду Бањалука. Бањалука: ДПРС Члан 19. Став 3. (5 
бодова) 
 
Душанић, С. (2007). Религиозна оријентација и научена беспомоћност адолесцената. 
Бањалука: Центар за културни и социјални поправак. Члан 19. Став 3. (10 бодова) 
 
Душанић, С. (2007). Психолошка истраживања религиозности. Бањалука: Филозофски 
факултет  Члан 19. Став 3. (10 бодова) 
 
Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја  
 
Душанић, С. (2006). Религиозност и алтруизам током и послије Божићних празника. 
Годишњак за психологију, Вол. 4 Но. 4-5, стр 223-237. Ниш: Филозофски факултет Члан 19. 
Став 8. (10 бодова) 
 
Душанић, С. (2007). Предиктори ставова младих према рату као понашајној опцији. 
Годишњак за психологију, Вол. 5. Ниш: Филозофски факултет Члан 19. Став 8. (10 бодова) 
 

 
Оригинални научни рад у часопису националног значаја  
Турјачанин, В, Душанић, С. (2005). Научена беспомоћност и социјалне дистанце. У: ''Радови 
8'', стр. 253-267. Бањалука: Филозофски факултет Члан 19. Став 9. (5 бодова) 
 
Душанић, С., Турјачанин, В. (2006). Религиозна оријентација и алтруизам адолесцената. У: 
Бранковић, Д. (Ур.), Радови 9, 345-359.. Бањалука: Филозофски факултет. Члан 19. Став 9. 
(5 бодова) 
 
Душанић, С.(2006). Адолесцентска процјена сопствене и родитељске религиозности. У: 
Бранковић, Д. (Ур.), Радови 9, стр. 331-345. Бањалука: Филозофски факултет. Члан 19. 
Став 9. (5 бодова) 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
 



Душанић, С. (2005). Социјално-психолошки корелати религиозне оријентације младих. У 
М. Францешко (Ур.), Психосоцијални аспекти друштвене транзиције у Србији, стр.165-189. 
Нови Сад: Филозофски факултет. Члан 19. Став 15. (5бодова) 
 
Душанић, С., Дробац-Ступар. М. (2005). Религиозност, социо-демографске карактеристике 
и беспомоћност адолесцената. У: Психосоцијални аспекти друштвене транзиције  у Србији. 
Нови Сад: Филозофски факултет. Члан 19. Став 15. (5бодова) 
 
Душанић, С. (2006). Беспомоћност младих у релацији са религиозношћу, самопоштовањем 
и локусом контроле. У: В. Лопичић (Ур.), Примјењена психологија. Ниш: Филозофски 
факултет. Члан 19. Став 15. (5 бодова) 
 
Душанић, С. (2006). Психолошке детерминанте асоцијалног понашања младих. У: 
Кузмановић, Б., Крњајић, З. (Ур.), Емпиријска истраживања у психологији 2006, зборник 
радова, стр 137-147. Београд: Институт за психологију. Члан 19. Став 15. (5 бодова) 
 
Душанић, С., Турјачанин, В., Милосављевић, Б (2006). Отуђење, песимизам и беспомоћност 
као предиктори религиозности. У: Кузмановић, Б., Крњајић, З. (Ур.), Емпиријска 
истраживања у психологији 2006, зборник радова, стр. 147-157.  Београд: Институт за 
психологију. Члан 19. Став 15. (5 бодова) 
 
Турјачанин, В., Душанић, С., Милосављевић, Б (2006). Национална везаност младих у РС. 
У: Кузмановић, Б., Крњајић, З. (Ур.), Емпиријска истраживања у психологији 2006, зборник 
радова, стр157-165. Београд: Институт за психологију. Члан 19. Став 15. (5 бодова) 
 
Dušanić, S. (2006). Family and adolescent religiosity. U V. Ćubela- Adorić (Ur.), Book of selected 
proceedings, str.109-122. Zadar: University of Zadar. Члан 19. Став 15. (5 бодова) 
 
Милосављевић, Б., Душанић, С (2007). Значај индеxа СОПУС за религиозност и породичну 
атмосферу младих. У В. Јовановић (ур.), Друштво, породица и понашање, стр. 17-27. Ниш: 
Филозофски факултет. Члан 19. Став 15. (5 бодова) 
 
Душанић, С. (2007). Када религија постаје дио проблема. У Г.З Голубовић (Ур.), 
Хоморелигиосус: Психолошко-теолошки дијалог, стр 68-102.  Ниш: Филозофски факултет. 
Члан 19. Став 15. (5 бодова) 
 
Душанић, С. (2007). Предиктори религиозности младих. У М.Биро, С. Смедеревац (ур.), 
Психологија и друштво, стр. 133-151. Нови Сад: Филозофски факултет. Члан 19. Став 15. 
(5 бодова) 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 
радова 
 
Душанић, С. (2005). Песимистични експланаторни стилови адолесцената с обзиром на 
вјерску и етничку припадност. У '' Књига сажетака- XVII дани Рамира и Зорана Бујаса.'' 
Загреб: Филозофски факултет. Члан 19. Став 16. (3 бода) 
 
Милосављевић, Б., Душанић, С. (2005). ''Упитност стајалишта о унидимензионалној 
религиозној оријентацији''. У '' Књига сажетака- XVII дани Рамира и Зорана Бујаса.'' 
Загреб: Филозофски факултет. Члан 19. Став 16. (3 бода) 
 
Милосављевић, Б., Душанић, С., Ловрић, С. (2006). Религиозност и научена беспомоћност у 



транзиционим околностима живота. Рад презентован на научном скупу у Задру: ''15 дани 
психологије''.  У ''Резимеи''. Задар: Филозофски факултет. Члан 19. Став 16. (3 бода) 
 
Душанић, С. (2007). Религиозност и унутрашње благостање. Рад презентован на научном 
скупу у Београду: XIII научни скуп Емпиријска истраживања у психологији. Члан 19. Став 
16. (3 бода) 
 
Милосављевић, С., Душанић, С., Ловрић, С. (2007). Вриједносни приоритети младих десет 
година након рата.  Рад презентован на научном скупу у Београду: XIII научни скуп 
Емпиријска истраживања у психологији. Члан 19. Став 16. (3 бода) 
 
Душанић, С. (2007). Религиозност младих и њихових родитеља. У '' Књига сажетака- XVIII 
дани Рамира и Зорана Бујаса.'' Загреб: Филозофски факултет. Члан 19. Став 16. (3 бода) 
 
Милосављевић, Б. , Душанић, С., Ловрић, С. (2008). Саможиви архив непријатељства и 
екстринзична и интринзична религиозност адолесцената. У Сажеци радова- XVI Дани 
психологије. Задар: Свеучилиште у Задру. Члан 19. Став 16. (3 бода) 
 
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини 
 
Душанић, С. (2005). Религиозна оријентација у релацији са конформизмом, ауторитарношћу 
и националном везаношћу. У: Д. Бранковић (Ур.), Наука и образовање. Вол. II, стр 125-135. 
Бањалука: Филозофски факултет Члан 19. Став 17. (2 бода) 
 
Душанић, С. (2005). Социјални идентитети и религиозност адолесцената. У: Турјачанин, В., 
Чекрлија, Ђ. (2005). Личност и друштво II- Етнички државни и европски идентитет. Стр. 
79-91. Бањалука: Friedrich Ebert Stiftung. Члан 19. Став 17. (2 бода) 
 
Душанић, С. (2005). Каноничке релације религиозности и локуса контроле. У: Турјачанин, 
В., Чекрлија, Ђ. (2005). Личност и друштво II – Етнички државни и европски идентитет. 
Стр. 150-158. Бањалука: Friedrich Ebert Stiftung. Члан 19. Став 17. (2 бода) 
 
Душанић, С., Чекрлија, Ђ. (2005). Хијерархијска факторска анализа религиозности и 
конформизма. У : Турјачанин, В., Чекрлија, Ђ. (2005). Личност и друштво II- Етнички 
државни и европски идентитет. Стр. 158-170. Бањалука: Friedrich Ebert Stiftung. Члан 19. 
Став 17. (2 бода) 
 
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у зборнику извода 
радова 
 
Душанић, С., Турјачанин, В. (2006). Афективна везаност и религиозност адолесцената. Рад 
презентован на научном скупу у Бањалуци: ''Бањалучки новембарски сусрети- Култура и 
образовање'' Члан 19. Став 18. (1 бод) 
 
Душанић, С. (2006). Предиктори религиозног фундаментализма код адолесцената. Рад 
презентован на научном скупу у Бањалуци: ''Бањалучки новембарски сусрети: Култура и 
образовање'' Члан 19. Став 18. (1 бод) 
 
Милосављевић, Б., Турјачанин, В., Душанић, С., Ловрић, С. (2007). Саможиви архив 
непријатељства тамна сјенка социјалног живота и покушај његова мјерења. Књига 



сажетака: Бањалучки новембарски сусрети- Наука и савремени друштвени процеси. 
Бањалука: Филозофски факултет. Члан 19. Став 18. (1 бод) 
 
Душанић, С., Трнинић, И. (2008). Потребе и проблеми младих Рома у региону. Рад 
представљен на научном скупу Филозофског факултета у Бањалуци. Члан 19. Став 18. (1 
бод) 
 
 
Реализован национални научни пројекат у својству руководиоца пројекта  
 
Потребе и проблеми младих града Бањалуке Члан 19. Став 21. (3 бода) 
Млади и токсикоманије Члан 19. Став 21. (3 бода) 
 
 
 
Из приложене листе радова објављених пре избора за ванредног професора видљиво је да је 
реч о веома продуктивном кандидату који је своје радове, посвећене темама значајним за 
област за коју се кандидује, објављивао у угледним публикацијама релевантних академских 
институција. Поред радова објавио је и неколико интересантних монографија. Укупан опус 
радова далеко премашује потребне критерије за избор у дотична звања. 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 

 
Научна монографија међународног значаја 
 
Душанић, С. (2012). Mens and gender relations in Bosnia and Herzegovina.  Бањалука: 
Перпетуум мобиле. Члан 19. Став 2. (15 бодова) 
 

Ова истраживачка монографија представља резултате истраживања о кључним 
темама из области родних односа у БиХ које укључују односе између партнера, динамику 
породичних односа и критичне здравствене и социјалне аспекте код мушкараца. 
Истраживање је дио међународног истраживачког пројекта познатијег под називом 
‘’IMAGES.'' Истраживање је спроведено на репрезентативном и случајном  узорку у БиХ. 
Узорак је обухватио 1684 мушкараца и 687 жена узраста 18-59 година из 56 општина у 
БиХ. Теренско испитивање је спроведено у периоду јуни-август 2011. године ''. Кључни 
налази истраживања су: 

 Ставови према родној равноправности су генерално испуњени стереотипима и 
увјерењима о доминантној улози и позицији мушкарца, али и дјелимичном 
отвореношћу према насиљу против жена. На основу резултата на ГЕМ скали око 
23% мушкараца спада у групу са изразито неравноправним родним ставовима, 41% 
умјерено је равноправних, а 36% спада у групу родно равноправних.  

 Мушкарци су дјеломично укључени у послове у домаћинству. Послове који се односе 
на прање, чићење или припрему хране, знатно више обављају жене.  

 Око 53% мушкараца и нешто мање жена истиче да мушкарци свакодневно брину о 
дјеци. 

 Преко 80% мушкараца и жена је задовољно својим сексуалним животом, при чему 
су (нешто више) задовољнији мушкарци. 



 Мушкарци су дјелимично укључени у процес бриге око партнеркине трудноће и 
порођаја. 

 Код већине испитаника постоји одређени елементи хомофобије. Око 75% 
мушкараца истиче да им је непријатно у друштву хомосексуалаца. 

 Око 58% мушкараца те 18,5% жена пије алкохол.  

 На основу исказа жена, свака трећа или четврта жена је била изложена некој 
врсти физичког насиља.  

 
Научна монографија националног значаја  

 
Душанић, С. Трнинић, И. (2009). Положај и проблеми младих Рома. Бањалука: Перпетуум 
мобиле. Члан 19. Став 3. (10 бодова) 

 

Главни циљ истраживања је био да се испита положај младих Рома региону по 
питању слободног времена, приоритетних проблема, образовања, заопошљавања, 
здравствене и социјалне заштите, односа међу половима и према браку итд.  
Квантитативно испитивање је спроведено међу 234 припадника ромске популације 
просјечног узраста око 19 година.  Генерално, резултати о положају и проблемима младих 
Рома аларимирају. Највећи проблеми су незапосленост, сиромаштво и стамбени услови, 
образовање, пороци, здравствена заштита, дискриминација, неравноправност полова. Оно 
што охрабрује је очувано самопоштовање младих Рома те позитивни ставови према 
школовању  и оптимистичка визија сопствене будућности.  
 
 
Душанић, С. (2009). Породица и религиозност. Бањалука: Центар за културни и социјални 
поправак. Члан 19. Став 3. (10 бодова) 
 
             Основни проблем и сврха овог истраживања је провјера тезе о присуству 
доживљаја узајамног религиозног утицаја између родитеља и дјеце, тј. да ли поред 
доживљаја религиозног утицаја родитеља на дјецу, постоји и доживљај религиозног 
утицаја дјеце на родитеље. Квантитативно испитивање је спроведено на узорку од 352 
породичне тријаде (дијете - адолесцент, мајка, отац) српске националности, а спроведено 
је и 7 фокус група са дјецом и родитељима. Резултати показују да родитељи и дјеца у 
значајној мјери, генерално потврђују постојање доживљаја узајамног религиозног утицаја, 
али је он мало изражен кроз неке конкретне и специфичне религиозне манифестације. 
Религиозни утицаји се најчешће спроводе кроз универзалне савјете и разговоре. Утицај 
дјеце на родитеље је највише подстакнут учењем вјеронауке, док се утицај родитеља 
значајно реализује и кроз нека традиционална испољавања религиозности. Резултати 
указују на тенденцију да узајамни религиозни утицаји у породицама најчешће имају 
циркуларно-реципрочан карактер. Најважнији предиктор доживљаја узајамних 
религиозних утицаја је религиозност чланова породице, а  значајне одреднице су и: 
важност националне припадности, квалитет породичних односа, узраст дјеце.  
 
 
Турјачанин, В., Мајсторовић, Д., Турјачанин, М., Милосављевић, Б., Душанић, С., Ловрић, 
С. (2010). Толеранција у друштву. Бањалука: Центар за културни и социјални поправак. 
Члан 19. Став 3. (5 бодова) 
 



        У овој монографији је представљено више радова који су обрађивали феномен 
толеранције из различитих перспектива. Утврђивана је беза толеранције и сродних 
феномена попут етничке везаности, религиозности, предрасуда, стеретотипа, одређених 
социодемографксих варијбли итд. Резултати показују израженост предрасуда и етничке 
нетолеранције према припадницима других нација. Међу одреднице (не)толеранције спадја 
ниво етничке везаностим, религиозност али у значајној мјери и етничке хетерогеност 
ближег окружења. 
 
Душанић, С. (2013). Карактеристике фудбалских навијача.. Бањалука: Перпетуум мобиле. 
Члан 19. Став 3. (10 бодова) 

У овом истраживању бавимо се ставовима и понашањима фудбалских навијача.  
Основа истраживања је квантитативно испитивање извршено преко упитника на узорку 
од 145 навијача. Навијачи су били из бањалучке (43%) и западнохерцеговачке регије (57%), 
из градова  Мостара и Широког. Што се тиче неких карактеристичних ставова и 
понашања навијача, издвајамо сљедеће: око 82% зна све навијачке пјесме клуба; 75% веома 
се узбуди током навијања; за 51% туча током утакмице највеће је узбуђење; 39% труди се 
да међу навијачима изгради репутацију опасне особе; 52% истиче да се навијачи такмиче 
ко ће већи проблем да направи; 66% каже да остали чланови породице, такође, навијају за 
исти клуб; око 55% каже да навијање даје смисао њиховом животу; преко 70% кроз љубав 
према клубу изражава и љубав према својој нацији или граду. Установили смо четири типа 
навијача: симпатизери, ватрени, хулигани и насилни. Хулигани су у просјеку чешће били 
жртве насиља у дјетињству, те су у мањој мјери задовољни својом породицом.  
 
 
Оригинални научни рад у у научном часопису међународног значаја  

 
Душанић, С (2011б). Карактеристике религиозне сумњичавости код младих. У Психолошка 
истраживања, вол. XIV, бр.1,  стр 47-67. Београд: Институт за психологију. Члан 19. Став 
8. (10 бодова) 
            Претпоставка у овом истраживаЊу је да је религиозна сумњичавост већа код 
особа са већом самоефикасношћу, либерализмом, интелектуализмом те искуством 
породичне трауматизације, а мање израженим догматизмом. Истраживање је спроведено 
у Републици Српској. Укупан узорак је износио 352 испитаника од чега је било 67% 
дјевојака и 33% младића. Резултати показују да религиозна сумњичавост није толико 
изражена код младих. Нешто веће вриједности од просјечне су  добијене за разлоге који се 
односе на: невјеровање у живот послије смрти, сумњичавост због сукоба између вјерских 
заједница, натурање религије, смрт ближњих, положај жене у религији, правила која 
ускраћују задовољство итд. Око 37% испитаника истиче да је имало епизоде религиозне 
сумњичавости. Значајни предиктори религиозне сумњичавости могу бити религијска 
социјализација, породична трауматизација, пол.  

 
Душанић, С. (2013). Религиозност и одређени корелати менталног здравља младих. 
Годишњак за психологију, Вол. 9, Но11, стр 57-67. Ниш: Филозофски факултет. Члан 19. 
Став 8. (10 бодова) 

У овом истраживању покушавамо утврдити у каквој су релацији религиозност 
адолесцената и различите манифестације менталног здравља младих. Истраживање је 
спроведено у Републици Српској на узорку од 402 адолесцената. Од тога 60% су дјевојке, а 
40% младићи. Скале које су кориштене у истраживању су показале солидну поузданост. 
Утврђене су мале али значајне позитивне корелације религиозности са оптимизмом, надом 
али и страхом од смрти. Не постоји значајна корелација са смислом живота и 
депресивношћу. Ови резултати показују да је религиозност у комплексним везама са овим 



варијаблама те да се однос религиозности и различитих аспеката менталног здравља не 
може посматрати површно и једносмјерно.  
 
Оригинални научни рад у часопису националног значаја  
 
Црнчевић, Ј., Душанић, С (2011). Психолошке одреднице сагоријевања и ангажовања на 
раду. У Д. Бранковић (ур.), Радови ХIV, стр251-268. Бањалука: Филозофски факултет. Члан 
19. Став 9. (5 бодова) 

У раду се прилази разматрању феномена сагоријевања на раду прегледом 
његовог настанка и одредница – емоционалне исцрпљености, деперсонализације и 
смањеног личног постигнућа. Поред индивидуалних, дат је нагласак на социјалне 
узроке сагоријевања на раду и ангажованости на послу кроз ЈД-Р модел, који 
покрива утицај захтјева посла и расположивих ресурса за рад. Истраживања 
новијег датума показују да постоји негативна корелација између сагоријевања и 
ангажованости на раду, гдје сагоријевање можемо предвидјети порастом 
захтијева и недостатком ресурса на послу, а ангажованост се искључиво може 
предвидјети расположивим ресурсима.  
 
 
Душанић, С., Црнчевић, Ј., (2012). Теоријски и практични приступи унапријеђењу 
међуљудских односа у организацијама. У Д. Бранковић (ур.), Радови ХVI, стр 123-138. 
Бањалука: Филозофски факултет. Члан 19. Став 9. (5 бодова) 

У овом раду су представљена  нека теоријска сазнања и практична искуства о 
методама унапређења људских односа у организацијама.  У првом дијелу рада 
представљена су теоријска разматрања међуљудских односа и образовања у 
организацијама.  Међуљудски односи су резултанта интеракције индивидуалних и 
организационо/ контекстуалних процеса. Поред тога представљено је какав ефекат могу 
да имају организациони процеси попут тимског рада, комуникације, доношења одлука, 
лидерства итд. У другом дијелу рада аутори су представили нека своја искуства са 
спровођењем обука за унапређење људских односа. Представљене су радионице које 
идентификују снаге и слабости организације, јасније дефинишу тимске улоге и 
комуникационе канале, прочишћавају међусобне односе запослених итд.  

 
 

Уводно предавање по позиву на научном скупу међународног значаја,  штампано у 
цјелини 
 
Душанић, С.  (2013).  Друштвене промене и религиозност младих. У Б. Јовановић (ур.), 
„Појединац-породица-друштво у транзицији“, стр 54-70. Косовска Митровица: Филозофски 
факултет.  Члан 19. Став 13. (8 бодова) 
              У овом раду испитујемо у којој мјери су млади који одрастају у послијератним 
условима у Републици Српској религиозни, које су одреднице њихове религиозности те у 
каквим је везама религиозност са другим социо-психолошким и демографским варијаблама.  
Анализирани су резултати из  око 35 истраживања. У већини истраживања резултати 
показују да се око 70% -90% испитаника изјашњава као религиозно. Најчешћи предиктори 
религиозности су: религиозност оца и мајке, квалитет породичних односа, национална 
везаност, похађање вјеронауке. Религиозност корелира и са конформизмом, оптимизмом, 
надом, страхом од смрти. Поред тога интринзичка и екстринзичка религиозност могу 
бити повезани са одређеним реално или потенцијално проблематичним конструктима и 
ставовима као што су: оправдавајући ставови према рату, социјалне и етничке дистанце, 
ауторитарност, догматизам, изразита национална везаност. Поред тога интринзичка 
религиозност корелира и са алтруизмом, мањим асоцијалним понашањима, већим 



задовољством животом 
 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
 
Душанић, С. (2011). Религиозност младих у Републици Српској. У Д. Маликовић (ур.), 
Идентитет и криза идентитета, стр167-184. Косовска Митровица: Филозофски факултет. 
Члан 19. Став 15. (5 бодова) 

У овом раду испитујемо у којој мјери су млади који одрастају у послијератним 
условима у Републици Српској религиозни, које су одреднице њихове религиозности те у 
каквим је везама религиозност са другим социо-психолошким и демографским варијаблама.  
Анализирани су резултати из  око 30 истраживања. Најчешћи предиктори религиозности 
су: религиозност оца и мајке, квалитет породичних односа, национална везаност, похађање 
вјеронауке. Специфични предиктори интринзичке религиозности могу бити и пол, 
процјењена религиозност мајке, доживљај аномије и отуђења. Предиктори коју су се у 
истраживањима показали карактеристични само за екстринзичку религиозност су: 
анксиозност, лошија атмосфера у породици, несигурни и одбацујући стилови афективне 
везаности према породици, беспомоћност. Можемо закључити да је са друштвеним 
промјенама у БиХ дошло и до значајно другачијег односа према религиозности. У 
будућности је неопходно више радити и на томе да религија буде фактор стабилности на 
личном и друштвеном нивоу, а не фактор нетолеранције и предрасуда.  
 
Душанић, С., Лакић, С. (2013). Карактеристике, типологија и корелати ставова и понашања 
фудбалских навијача. У зборник: XIX Емпиријска истраживања у психологији, стр 225-231. 
Београд: Филозофски факултет, Институт за психологију, Лабораторија за експерименталну 
психологију. Члан 19. Став 15. (5 бодова) 

У овом истраживању се бавимо ставовима и понашањима фудбалских навијача из 
Босне и Херцеговине. Настојали смо  испитати каква је структура ставова и типологија 
навијача те у којој мјери то може бити одређено социопсихолошким факторима попут 
самопоштовања, породичних односа, искуства са насиљем, хегемонистичке перцепције 
мушкости, етноцентризмом. Основа истраживања је квантитативно испитивање 
извршено на узорку од 145 навијача од чега је 12,6% било женског пола. Ставови и 
понашања навијача манифестују израженост разних потреба попут оних за поштовањем, 
смислом и припадношћу које се задовољавају унутар навијачких група, али и анимозотетом 
према другим групама. Утврђена су 4 типа навијача: симпатизери, хулигани, ватрени и 
насилни. Проблематичнији навијачи испољавају и на осталим мјерама проблематичније 
ставове и социјализацију.  
 
Душанић, С., Crownover, Ј. (2013). Родна равноправност и насиље: квазиекспериментално 
истраживање са младићима у БиХ, Србији и Хрватској. У Б.Димитријевић (ур.), 
Комуникација и људско искуство, стр. 271-286. Ниш: Филозофски факултет. Члан 19. Став 
15. (5 бодова) 

Истраживање је имало неколико фаза. У првој фази спроведено је почетно 
истраживање које је обухватало 2446 младића из ''типично мушких'' средњих школа у БиХ 
(Бањалука, Сарајево), Србије (Београд) и Хрватске (Загреб). Школе у свим градовима су 
биле класификоване на екперименталне и контролне. У другој фази је у експерименталним 
школама у свим градовима спроведена интервенција која се састојала од неколико циклуса 
радионица и кампања. На крају је спроведено завршно истраживање са 2202 младића из 
истих одјељења и школа. Резултати показују да су ставови младића по питању родних 
односа засићени стереотипима у смијеру доминатног положаја мушкарца. Младићи из 
скоро свих школа испољавају родно равноправније ставове него у почетном. Тај ефекат је 
израженији код оних који су били више изложени утицају интервентног програма. Насилна 



понашања према другим младићима су веома изражена, али их је нешто мање било у 
завршном истраживању. Насиље према дјевојкама је присутно али је мање изражено.  
 
 
Душанић, С., Просан, Д., Лакић, С. (2013). Релације насиља у школи са самопоштовањем, 
породичним односима и социодемографским карактеристикама ученика. У Б.Димитријевић 
(ур.), Комуникација и људско искуство, стр. 287-305. Ниш: Филозофски факултет. Члан 19. 
Став 15. (5 бодова) 

У овом раду аутори се баве проблемом насиља,  како се испитаници могу 
категорисати из перспективе повезаности са насиљем,те релације насиља са породичним 
односима, самопоштовањем, полом и типом пребивалишта.  Узорак се састојо од 196 
ученика. Број ученика укључених у поновљено школско насиље износи 49.5%, од чега се 
23.5%  изјаснило само као жртва, 10.2% као насилник, а 15.8% као  жртва и насилник. 
Најчешће насилно понашање наших испитаника је кроз вербално насиље (41.3%), затим 
ударање (15.8%), додиривање  и сплеткарење (9.2%). Ученици који су истовремено и 
жртва и насилник, као и ученици који су само жртве, имају мање самопоштовање и 
породично задовољство од ученика који нису укључени у вршњачко насиље или су укључени 
у вршњачко насиље али у улози насилника.  
 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 
радова 
 
Душанић, С. (2009). Религиозност и толеранција код младих. У Резимеи – XV Емпиријска 
истраживања у психологији. Београд: Филозофски факултет,Институт за психологију. 
Члан 19. Став 16. (3 бода) 
            У овом раду аутори се бавимо проблемом да ли религиозност испитаника може 
имати одређени ефекат на толеранцију и појаве које су јој сродне. Испитивање је 
извршено на узорку 1057 младих, од тога 51.1% дјевојака и 48.9% мушкараца.  Резултати 
показују да се око 76% испитаника се изјашњава као религиозно или веома религиозно. 
Религиозност углавном негативно корелира са прихватањем односа са различитим 
социјалним групама. Религиозност је такође у ниској, али значајној корелацији и са другим 
појавама које су сродне нетолеранцији као што су: ауторитарност, однос према старима, 
саможиви архив непријатељства. Димензија неинституционалне религиозности углавном 
не или мање корелира са нетолеранцијом. 

 
 
Душанић, С. (2009), Специфичности мјерења религиозних утицаја између родитеља и дјеце. 
У '' Књига сажетака- XIX дани Рамира и Зорана Бујаса.'' Загреб: Филозофски факултет. 
Члан 19. Став 16. (3 бода) 

Основни проблем овог рада је провјера да ли поред религиозног утицаја родитеља на 
дјецу, постоји и доживљај религиозног утицаја дјеце на родитеље те како се утицаји 
испољавају у зависности од различитих начина мјерења? Квантитативно испитивање је 
спроведено на узорку од 352 породичне тријаде (адолесцент, мајка, отац) српске 
националности, а у оквиру квалитативног испитивања је спроведено 7 фокус група са 
дјецом и родитељима. Резултати показују да родитељи и дјеца у одговорима на општа 
питања значајно потврђују постојање узајамног религиозног утицаја, али је он мало 
изражен кроз неке конкретне религиозне манифестације. Што су питања о религиозним 
утицајима конкретнија, доживљај утицаја се мање изражава.  
 
Crownover, Ј.,Душанић, С (2010). Насиље и маскулинитет: Истраживање са младићима у 
региону. У Резимеи – XVI Емпиријска истраживања у психологији. Београд: Филозофски 



факултет,Институт за психологију. Члан 19. Став 16. (3 бода)
У овом истраживању аутори се баве проблемом ризичних понашања код младића 

средњошколског узраста из перспективе перцепције маскулинитета, тј. какав мушкарац 
треба да буде. Испитивана је заступљеност ставова према насиљу, конзумирању алкохола, 
цигарета, дрога. Узорак је обухватао младиће са простора БиХ, Србије и Хрватске. Укупни 
узорак у квантитативном истразивању је износио 2567 младића, а поред тога извршено је 
око 45 интервјуа са ученицима, директорима, педагозима и наставницима из свих школа. 
Резултати указују на веома велику израженост ризичних и асоцијалних понашања код 
младих у свим градовима. Око 50%-70% младића у свим градовима је учествовало у 
ударању других младића. Насиље је често повезано са конзумирањем алкохола, 
доказивањем пред вршњацима, насиљем доживљеним од стране родитеља, насиљем од 
стране вршњака. Резултати из интервјуа показују да је насиље повезано и са недостатком 
подршке од стране породице, негативним утицајем медија те генерално лошом социјалном 
ситуацијом у друштву. Око 50% младића у свим градовима је пушило или пуши, а око 80% и 
више је конзумирало алкохол.  
 
Crownover, J., Душанић, С. (2010). Growing Up in the Srebrenica: Youth Speak Out on their 
Post Conflict Experiences. Рад презентован на конференцији у Ирској ''Growing up in divided 
societies'' Члан 19. Став 16. (3 бода) 

У раду се настоји истакнути ставове младих на њихов свакодневни живот у 
Сребреници и околних општина Братунац и Власеница. ИстраживаЊе је  усмјерена на 4 
подручја:  рад с младима / активизам, насиље у свакодневном животу, друштвени и 
културни живота и послијератна изградња мира.Узорак је чинило 786 младих у доби од 15 
до 30 година. Више од 70% младих у свим општинама је исказало да су о људска права 
повријеђена на неки начин и да је насиље значајан проблем у њиховом друштву и ужој 
заједници. Више од 75% младих сматра да треба више радити на изградњи мира. 
ИстраживаЊе је показало и да је већина младих незадовољна условима живота, поготово 
везано за могућности активновне партиципације у друштву.   
 
Душанић, С., Crownover, J., Гереш, Н. (2011). Ставови младића о родној равноправности и 
насиљу у БиХ, Хрватској и Србији. У '' Књига сажетака- XX дани Рамира и Зорана 
Бујаса.'' Загреб: Филозофски факултет. Члан 19. Став 16. (3 бода) 

Истраживање је имало неколико фаза. У првој фази спроведено је почетно 
истраживање које је обухватало 2446 младића из ''типично мушких'' средњих школа у БиХ 
(Бањалука, Сарајево), Србије (Београд) и Хрватске (Загреб). Школе у свим градовима су 
биле класификоване на екперименталне и контролне. У другој фази је у експерименталним 
школама у свим градовима спроведена интервенција која се састојала од неколико циклуса 
радионица и кампања. На крају је спроведено завршно истраживање са 2202 младића из 
истих одјељења и школа. Поред квантитативног истраживања извршено је и око 80 
интервјуа.  Резултати показују да младићи из скоро свих школа испољавају родно 
равноправније ставове у завршном истраживању него у почетном. Насилна понашања 
према другим младићима су нешто мање заступљена у завршном истраживању. Насиље је 
често повезано са конзумирањем алкохола, доказивањем пред вршњацима, насиљем 
доживљеним од стране родитеља, насиљем од стране вршњака. Код већине младића су 
присутна ризична понашања попут пијења алкохола и пушења.  
 
Лакић, С.,Душанић, С., Драгичевић, М. (2011).  Ставови према особама хомосексуалне 
оријентације и хетеросексуална оријентација младих. У књизи сажетака са скупа: Дани 
примењене психологије- Психологија и комуникација. Ниш: Филозофски факултет. Члан 
19. Став 16. (3 бода) 
            У овом истраживању аутори су испитивали структуру ставова младих према 
хомосексуално оријентисаним особама са акцентом на аспекте: предрасуде, емоције и 



социјалне дистанце према хомосексуалцима, те лаичке здравствено-правне класификације 
хомосексуалности. Узорак је обухватао 300 ученика мјешовитих средњих школа од чега је 
43% било женског пола. Резултати показују да су ставови младих према особама 
хомосексуалне оријентације у незавидној мјери засићени предрасудама, негативним 
емоцијама и социјалним дистанцама. Очекивано, негативнији ставови према 
хомосексуалним особама израженији су код младића, испитаника из руралних породица, 
нижег нивоа образовања и нивоа запослења родитеља. 
 
Athestaendt, U., Чекрлија, Ђ., Душанић, С. (2013). Gender differences in basic personality traits 
and self-concept primary domains. У Резимеи –Савремени трендови у психологији. Нови Сад : 
Филозофски факултет. Члан 19. Став 16. (3 бода) 
           У овом истраживању, испитане су сполне разлике у темељним особинама личности 
и селф-концепт примарне домене. Циљ овог истраживања био је испитати потенцијалне 
разлике између жена и мушкараца, а онда успоредити резултате из аустријских узорака и 
Републике Српске. Истраживање је проведено на 272 судионика  из Бањалуке и 467 Граца у 
Аустрији.  Резултати у бањалучком узорку показују да мушкарци имају већи скор на 
димензијама активност, друштвеност, агресија-непријатељство и импулзивна тражење 
узбуђења, а мањи на неуротицизам-анксиозност. У аустријском узорку женке су веће забио 
на друштвености.  У глобалу, идентифициране полне разлике су под утиоцајем културе.  
 
 
Душанић, С., Симић, И. (2013). Заступљеност и одреднице пијења алкохола младића у 
северној Косовској Митровици. У Резимеи: Млади и друштвене промене – између 
националног идентитета и евроинтеграција. Косовска Митровица: Филозофски факултет. 
Члан 19. Став 16. (3 бода) 

Истраживање је обухватило 204 средњошколца из Гимназије, Техничке и Економске 
школе из северне Косовске Митровице.  Основни резултати показују да 75%  младића пије 
алкохол, 90% младића најчешће пије са вршњацима, углавном се пије пиво, у кафићима и то 
током разних прослава. Пијење алкохола је код 20-30% младића  доводило до одређених 
негативних посљедица на индивидуалном, интерперсоналном и друштвеном нивоу. 
Склоност према алкохолу је повезана са већим асоцијалним понашањима, већом 
подложношћу вршњачком утицају, већом родитељском попустљивошћу и хегемонистичким 
родним нормама.  Није утврђена веза склоности према алкохолу са изложеношћу алкохолу, 
породичним односима, самопоштовањем, депресивношћу, узрастом, школским успехом и 
брачним и социјалним статусом родитеља. 
 
 
Турјачанин, В., Душанић, С., Теофиловић, И., Лакић., С. (2014). Социо-психолошке 
карактеристике учесника у друштвеном протесту. У Резимеи – XХ Емпиријска 
истраживања у психологији. Београд: Филозофски факултет,Институт за психологију. 
Члан 19. Став 16. (3 бода) 
          Анализом социо-психолошких карактеристика особа које су учествовале и оних које 
нису учествовале у протестима, аутори су покушали да допринесу расвјетљавању 
фактора који доприносе већој социјалној активности неких људи у односу на друге. 
Испитано је 280 испитаника, 138 учесника и 142 не-учесника у протестним активностима 
упитником који смо креирали за потребе овог истраживања. Групе испитаника су полно и 
старосно уједначене, са просјеком старости око 28 година. Прелиминарне анализе показују 
да учесници у протестима показују веће опажање социјалне неправде, активно дјеловање у 
друштву, а од црте личности нешто већу отвореност. Учесници су нешто већег степена 
образовања, али не постоје разлике у економском стандарду. Кад су у питању ставови о 
протесту, учесници су нешто виши на информисаности, увјерењу о оправданости, те 
негативним емоцијама. У групи учесника најистакнутија мотивација за доласке на 



протесте су политичко незадовољство, затим еколошка свијест, а најмање изражена је 
мотивација за дружењем. 
 
Ново, А., Стевић, С., Душанић, С., Паранос, Д., Тузовић, В.К., Башчаушевић, Н. (2014). 
Relations and Communication of the Centres for Mental Health with Other Relevant Stakeholders 
in Bosnia and Herzegovina. Рад представљен на конференцији ''Global health forum'' у 
Женеви. Члан 19. Став 16. (3 бода) 
             Истраживање је спроводено у оквиру ‘’Пројекта ментално здравље у БиХ’’. Ово 
истраживање је спроведено  међу професионалцима ( домови здравња, центри за социјални 
рад, психијатријске клинике, центри за ментално здравље) у оба ентитета. Вршено је по 
принципу прије и послије, а између фаза истраживања су вршене едукације особља. Прво 
истраживање је спроведено у децембру 2010.године на узорку од 77 испитаника, а друго у 
децембру 2012.године на узорку од  61 испитаника. Резултати показују да су капацитети 
ЦМЗ-а су побољшани у односу на почетно истраживање, а  испитаници су и значајно 
задовољнији сарадњом ЦМЗ-а и других институција. Највећи помаци су везани за редовнију 
комуникацију и потписане протоколе сарадње. Изазови у интрасекторској сарадњи су: 
развој боље комуникације и организовање више састанака унутар домова здравља, боље 
позиционирање ЦМЗ-а унутар домова здравља, развој процедура и стандарда рада, 
интензивнији рад и сарадња у мањим мјестима. 
 
 
Душанић, С. (2014). Opportunities and Challenges for promoting new concepts about Fatherhood 
in Bosnia and Herzegovina. Рад представљен на симпозијуму ‘’2nd MenEngage Global 
Symposium 2014- Men and Boys for Gender Justice’’ у Делхију, Индија. Члан 19. Став 16. (3 
бода) 
 
             Циљ овог рада је испитати ниво учершћа мушкараца у кућним пословима и бризи о 
дјеци, те њиховој улози очева.  Квантитативна истраживање је проведено на 
репрезентативном и случајном узорку у Босни и Херцеговини од 1684 мушкараца и 687 
жена у доби од 18 до 59 година, у 56 општина. Након завршетка квантитативног 
истраживања, извршено је 20 интервјуа с очевима који су у њиховом понашању 
манифестовали већу преданост и бригу према дјеци и женама. Кључни резултати су 
показали да је општи став према равноправности полова испуњен стереотипима о 
доминантној улози мушкараца. Мушкарци су више укључени у кућанске послове који 
укључује расподјелу новца, као и оне које захтијевају одређене знатаске вјештине. Око 95% 
мушкараца и 78% жена су задовољни с подјелом кућанских послова.  Око 53% мушкараца 
брине за своју дјецу на дневној бази,  69% мушкараца су укључени у игри са својом дјецом, 
21% су укључени у храњење дјеце. Идентифицирали смо пет кључних фактора који су 
утјецали на мушкарце да се укључе у бригу о дјеци и кућанске послове: искуства у раном 
дјетињству; утицај жена; свијест човјека који треба бити укључен; вјеровање да мушка 
укљученост је оснаживање породичних вриједности; већа чистоћа кућанства. 
 
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини 
 
Чекрлија, Ђ., Душанић, С. (2009). Окрени други образ или око за око; Провјера односа 
религиозности и агресивности. У Д. Бранковић (ур.), Научна и духовна утемеЉеност 
друштвених реформи стр 201-220. Бањалука: Филозофски факултет. Члан 19. Став 18. (2 
бода) 

У спроведеном истраживању су посматране релације између конформистичке 
религиозности и особине агресивности с  намјером да се допринесе додатном 
расвјетљавању природе синдрома ауторитарности. Истраживање је спроведено на узорку 



од 1238 испитаника. На претходно стандардизоване и нормлизоване податке је 
пријимењена факторска анализа гдје је су фактори доведени у промаx позицију. При 
екстракцији фактора је одабрана метода главних компоненти, док је на основу сцрее-
теста идентификовано четири значајна фактора. У објашњењу укупне варијасне система 
они учествују са око 49%. Добијени фактори су описани као: примарна агресивност, 
генералну агресивност, конформистичка религиозност, секундарна агресивност и 
атеистичност.  

 
 
Душанић, С., Crownover, J. (2011). Родне норме и ризична понашања младића у региону. У 
Д. Бранковић (ур.), Култура и образовање- детерминанте друштвеног прогреса, стр 263-
285. Бањалука: Филозофски факултет.  Члан 19. Став 18. (2 бода) 

У овом истраживању се бавимо проблемом ризичних понашања код младића 
средњошколског узраста из перспективе перцепције родних норми и маскулинитета. 
Узорак у квантитативном истраживању је обухватао 2446 младића средњошколаца са 
простора БиХ (Бањалука, Сарајево), Србије (Београд) и Хрватске (Загреб). Поред тога 
извршено је и око 40 интервјуа са ученицима, директорима, педагозима и наставницима. 
Резултати указују да су родне норме код младића засићене предрасудама и стереотипима 
у правцу доминантнијег положаја мушкарца.  Тако нпр. преко 80% испитаника сматра да 
је брига о дјеци женски посао, половина оправдава насиље према женама и прељубу 
мушкарца.   Утврђене су и значајне корелације хегемонистичких  родних норми са насиљем 
и конзумирањем опојних супстанци.  
 
Душанић, С. (2011). Положај и ставови младих у руралним срединама у Републици Српској. 
У Д. Бранковић (ур.), Квалитет наставног и научног рада и болоњски процес, стр 483-505. 
Бањалука: Филозофски факултет. Члан 19. Став 18. (2 бода) 
            Циљеви истраживања су да се испитају ставови младих из руралних средина по 
питању: социјалног статуса, проблема и кориштења слободног времена, живота на селу, 
родних норми и односа у породици,  насиља, запошљавања, здравља, образовања. 
Спроведено је квантитативно испитивање на узорку од 501 испитаника из општина 
Мркоњић Град,  Градишка, Требиње, Власеница и Петрово. Основни резултати показују да 
је социјални статус породица забрињавајући. Као највеће проблеме млади су истакли: 
незапосленост, опште сиромаштво, материјална овисност од родитеља, алкохолизам, 
занемарености од стране власти, те недостатак културних садржаја. Ставови 
испитаника (посебно мушкараца) о родним односима су засићени предрасудама и 
стереотипима о доминантном мушкарцу и потчињеној жени. Различити видови насиља у 
интимним везама, било из позиције жртве или насилника су присутни код 4-10% 
испитаника 
 
Душанић, С., Душанић, Н. (2012). Личност у контексту религијске социјализације и 
друштвених промјена. У Д. Бранковић (ур.), Друштво знања и личност- путеви и 
странпутице (де)хуманизације, стр 439-453. Бањалука: Филозофски факултет. Члан 19. 
Став 18. (2 бода) 

У овом раду покушавају да се кроз  преглед послијератних истраживања утврде 
ефекти живљења у прорелигиозном друштву те у каквим је везама религиозност са другим 
карактеристикама личности и социо-психолошким појавама. Анализирани су резултати из  
око 35 истраживања. Укупан узорак у радовима је износио преко 12000  испитаника. 
Најчешћи предиктори религиозности су: религиозност родитеља, квалитет породичних 
односа, национална везаност, похађање вјеронауке. Резултати показују да постоје 
одређени позитивни ефекти религиозне социјализације, али исто тако да постоји и 
проблематична страна религиозности. Религиозност (поготово интринзичка димензија) 



може да корелира са оптимизмом, надом, алтруизмом, мањим насиљем и другим 
асоцијалним понашањима, већим задовољством животом. Поред тога религиозност је 
често повезана са одређеним проблематичним конструктима и ставовима као што су: 
ставови према рату, страх од смрти, социјалне и етничке дистанце, ауторитарност, 
предрасуде, изразита национална везаност.  
 
 
Душанић, С., Маричић, Н. (2012). Социо-психолошке одреднице конформизма младих. У  
С. Душанић (Ур), Психолошка истраживања учења и понашања, стр.151-167.  Бањалука: 
Филозофски факултет, ДПРС  Члан 19. Став 18. (2 бода) 
 

У нашем истраживању се аутори баве заступљеношћу и корелатима конформизма 
код младих. Покушавамо утврдити и провјерити раније податке о мјери у којој 
социодемографске варијабле (пол, узраст), и одређени ставови и карактеристике личности 
(самопоштовање, научена беспомоћност, локус контроле, ауторитарност), могу бити 
значајни корелати и одреднице конформизма. Истраживање смо спровели на узорку од 387 
младих, узраста од 18 - 29 година.   Резултати мултипле регресије показују да је 
конформизам у позитивној вези са млађим узрастом, већим спољашњим локусом контроле, 
беспомоћношћу и ауторитарношћу, док самопоштовање није у значајној повезаности са 
конформизмом. Регресијским моделом је могуће објаснити око 25 % варијансе 
конформизма. 
 
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у зборнику извода 
радова  
 
Душанић, С. (2010). Колико религиозност испуњава адолесценте. Рад презентован на 
научном скупу у Бањалуци: ''Бањалучки новембарски сусрети'' Члан 19. Став 18. (1 бод) 

У овом истраживању се покушава утврдити у каквој су релацији религиозност 
адолесцената и варијабле које манифестују испуњеност живота: нада, оптимизам те 
смисао живота али  и депресивност и страх од смрти које говоре о  овој релацији али у 
обрнутом смислу. Истраживање је спроведено у Републици Српској на узорку од 402 
адолесцената. Од тога 60% су дјевојке, а 40% младићи. Скале које су кориштене у 
истраживању су показале солидну поузданост. Утврђене су мале али значајне позитивне 
корелације религиозности са оптимизмом, надом али и страхом од смрти. Не постоји 
значајна корелација са смислом живота и депресивношћу. Ови резултати показују да је 
религиозност у комплексним везама са овим варијаблама те да се однос религиозности и 
унутрашње испуњености не може посматрати површно и једносмјерно.  
 
Душанић, С. (2011). Породични односи, компетентност родитеља и трансмисија 
религиозности у породици. У Резимеи са  научног скупа у Бањалуци: ''Бањалучки 
новембарски сусрети- Квалитет наставног и научног рада и Болоњски процес. Члан 19. 
Став 18. (1 бод) 
           У овом раду се бавимо трансмисијом религиозности у породици, тј. повезаношћу 
религиозности младих и њихових родитеља  те у којој мјери је то условљено породичним 
односима и перцепцијом родитељске компетентности. Пригодни узорак је сачињавало 218 
породичних тријада (млада особа, мајка, отац). Просјечни узраст младих је био 19 година, 
мајки 47 година, а очева 51 година. Резултати показују да је породица најзначајнији 
фактор приликом религијске социјализације. Корелације религиозности младих, мајки и 
очева су високе и износе  од р= 0,56-0,60. Религиозна трансмисија је интензивнија уколико 
су су породични односи квалитетнији и топлији. Перцепција родитељске компетентности 



има нешто мањи значај приликом трансмисије религиозности. 
 
Душанић, С (2012б). Родне норме мушкараца и жена у БиХ. У Зборник сажетака са 
научног скупа са међународним учешћем: Психолошка истраживања учења и понашања. 
Бањалука: Филозофски факултет, ДПРС. Члан 19. Став 18. (1 бод) 

У овом раду се аутор бави родним нормама мушкараца и жена у БиХ. Упитник је у 
цјелини садржавао око 300 питања те неколико скала  из разних тема, а нама су у овом 
раду најважнија питања и скале која се односе на родну једнакост. Истраживање је 
рађено на репрезентативном и случајном узорку у 56 општина у Босни и Херцеговини, од 
чега је било 1864 особа мушког и 687 женског пола. Резултати са скале родне једнакости 
показују да највише мушкараца (41,3%) спада у групу умјерено равноправних, 35,5% спада у 
групу изражено родно-равноправних, а око 23,2 % мушкараца улази у категорију родно - 
неравноправних. Ставови мушкараца према родним односима су генерално засићени 
традиционалоним увјерењима и стереотипима о родним улогама и расподјели моћи између 
полова. Жене имају нешто равноправније ставове али и код њих су заступљена увјерења 
која их стављају у инфериоран положај према мушкарцима. Утврђено је и да су родно-
равноправнији ставови статистички значајно већи код факултетски образованих 
мушкараца  Родно-равноправни ставови су позитивно повезани са већим образоваЊем и 
задовољством у браку, а у  негативној су корелацији са пијењем алкохола и насиљем против 
жена.  
 
 
Душанић, С., Радовановић, А., Калаба, И (2013). Нерелигиозни ставови религиозних људи. У 
Резимеи – Вриједности и противрјечја друштвене стварности. Бањалука: Филозофски 
факултет. Члан 19. Став 18. (1 бод) 

У овом теоријско-прегледном раду се бавимо ставовима и понашањима религиозних 
људи која су често у протувријечности са религиозним нормама. Представљамо и одређене 
стратегије на који начин се религиозне особе суочавају са проистеклим когнитивним 
дисонанцама.  У овом раду су узети у обзир интегрисани подаци из преко 35 истраживања 
о религиозности, на узорку од преко 12 000 испитаника углавном итз Републике Српске . 
Већина исзтраживања је проведена у периоду 2003-2013.године. Утврђена је и веза 
религиозности са појавама које немају пуно додира са религиозним нормама попут : 
проратни ставови, социјалне и етничке дистанце, етноцентризам, ауторитарност итд. 
Поред тога, очигледни су разни ‘’нерелигиозни’’ ставови и понашања религиозних људи 
попут : конзумирање опијата, сујевјерје, учешће у криминалу и насиљу, однос према 
сексуалности и браку итд.  Идентификовано је неколико стратегија на који начин 
религиозне особе амортизују когнитивне дисонанце : флексибилност (прилагођавање 
ставова религиозним нормама),  реформа (потреба за реформомама религиозних начела), 
паралелизам (религију не треба мијешати са другим сферама).  
 
 
Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
 
''Истраживање сложености социјалних идентитета младих на западном Балкану'' у 
организацији фондације РРПП, 2014 Члан 19. Став 20. (3 бода) 
 
''Западнобалканска иницијатива за превенцију насиља базираног према полу'' у 
организацији Care international, 2010 Члан 19. Став 20. (3 бода) 
 
'’Међународно истраживање о мушкарцима и родној једнакости – ИМАГЕС (International 
men and gender equolity surway) '' у организацији НВО Перпетуум мобиле и Care 
international, 2010 Члан 19. Став 20. (3 бода) 



 
Реализован национални научни пројекат у својству руководиоца пројекта  
 
 
 ''Карактеристике фудбалских навијача у БиХ'' у организацији НВО Перпетуум мобиле и 
Care international, 2010 Члан 19. Став 21. (3 бода) 
 
''Положај и проблеми младих Рома'' у организацији НВО Перпетуум мобиле и Care 
international, 2010 Члан 19. Став 21. (3 бода) 
  
'' Положај и ставови младих у руралним срединама у Републици Српској'' у организацији 
Министарства породице, омладине и спорта и НВО  Перпетуум мобиле Члан 19. Став 21. 
(3 бода) 
 
 
Уређивање научне монографије или тематског научног зборника од националног 
значаја  
 
Уредник сљедећих зборника: 
Култура и образовање- детерминанте друштвеног прогреса. (2010). Бања Лука :Филозофски 
факултет Члан 19. Став 25. (5 бодова) 
 
Квалитет наставног и научног рада и болоњски процес. (2011). Бања Лука :Филозофски 
факултет Члан 19. Став 25. (5 бодова) 
 
Друштво знања и личност: Путеви и странпутице (де)хуманизације. (2012). Бања Лука 
:Филозофски факултет. Члан 19. Став 25. (5 бодова) 
 
Психолошка истраживања учења и понашања. (2010). Бања Лука :Филозофски факултет, 
Друштво психолога Републике Српске. Члан 19. Став 25. (5 бодова) 
 
Вриједности и протуврјечја друштвене стварности. (2013). Бања Лука :Филозофски 
факултет. Члан 19. Став 25. (5 бодова) 
 
Живот и дјело Бранка Ракића. (2013). Бања Лука :Филозофски факултет. Члан 19. Став 25. 
(5 бодова) 
  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 374,5 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 
члана 21.) 
Кандидат је прије посљедњег избора изводио вјежбе на Одсјеку за психологија из предмета 
Социјална психологија 1 и Социјална психологија 2. Изводио је и вјежбе при предмету 
Социјална психологија на Одсјеку за социјални рад.  
 
Други облици међународне сарадње 
 
Из биографије је видљиво да је кандидат похађао бројне скупове и конференције у региону 



и иностранству. У периоду прије посљедњег избора је излагао радове на 21 научном скупу 
психолога у региону (Београд, Нови Сад, Загреб, Задар, Ниш, Косовска Митовица, Бања 
Лука). Поред тога похађао је конференције у Ирској, Јордану, Русији, Бугарској, Румунији, 
Литванији, Пољској, Мађарској, Аустрији, Њемачкој итд. .  Члан 21. Став 10. (3 бода) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Кандидат је у изборном периоду изводио предавања  на Студијском програму психологија: 
Социјална интеракција, Основе психологије група, Основе психологије рада, Психологија у 
организацији, Психологија религије. Током 2012/13 је мијењао оправдано одсутне колеге па 
је држао предавања и на предметима: Увод у социјалну психологију, Групни процеси. На 
студијском програму Социјални рад (Факултет политичких наука)континуирано је држао 
предавања из предмета Социјална психологија. На технолошком факултету је током 
2009/2010 држао предавања из предемта Индустријска психологија. У периоду 2012/2013 је 
држао предавања из предмета Психологија спорта на Факултету физичког васпитања и 
спорта. 
 
Други облици међународне сарадње 
 
Из биографије је видљиво да је кандидат похађао бројне скупове и конференције у региону 
и иностранству. У периоду од посљедњег избора је излагао радове на 14 научних скупова 
психолога у региону (Београд, Нови Сад, Загреб, Ниш, Косовска Миторвица, Бања Лука). 
Поред тога похађао је конференције у Ирској, Тајланду, Швајцарској, Индији. Члан 21. 
Став 10. (3 бода) 
 
Менторство кандидата за степен трећег циклуса  
 
Кандидат је ментор доксторске дисертације Мирослава Ђурића: ''Социјално-психолошки 
аспекти реаговања адолесцената на вршњачко насиље'' Члан 21. Став 11. (7 бодова) 
 
Члан комисије за одбрану докторске дисертације  
 
Кандидат је био члан комисије пруиликом одбране доскторске дисертације Небојше 
Мацановића, пруи Студијском програму педагогија Члан 21. Став 12. (3 бода) 
 
Менторство кандидата за степен другог циклуса 
 
Кандидат је до сада менторисао 12 израда мастер теза при Студијском програму 
психологија. Тренутно менторише 4 мастер тезе. Члан 21. Став 13. (4 бода) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 20 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)

Реализован национални стручни пројект у својству руководиоца 
''Унапређење менталног здравља кроз формално и практично тимова стручних сарадника у 
школе'' у организацији ИБХИ; Члан 22. Став 11. (3 бода) 
  
Реализован национални стручни пројект у својству сарадника 



Консултант и водитељ семинара при пројекту за побољшање положаја Рома у оквиру 
програма: ''Подршка развоју политика за смањење сиромаштва'' Члан 22. Став 12. (1 бод) 
 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.)

Реализован национални стручни пројект у својству руководиоца истраживања: 
 
''Млади за мир'' у организацији Care international, 2009 Члан 22. Став 11. (3 бода) 
  
‘’Доживљај људске сигурности у општинама Дрвар, Гламоч и Ливно’’ у организацији НВО 
Генесис и УНИЦЕФ, 2014 Члан 22. Став 11. (3 бода) 
 
‘’Промоција мировне едукације и превенција насиља у школама и локалним заједницама- 
прва фаза: истраживање, стања, ставова и потреба'' у организацији НВО Генесис и 
УНИЦЕФ, 2014 Члан 22. Став 11. (3 бода) 
 
''Евалуација пројекта Мушки центар'' у организацији НВО Будућност и фондације СДЦ, 
2014 Члан 22. Став 11. (3 бода) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 16 
 

Други кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Драгољуб (Михајло) Крнета 
Датум и мјесто рођења: 13.10.1949. Горња Драготина, Приједор 
Установе у којима је био запослен: Учитељски факултет у Београду 

Филозофски факултет у Источном Сарајеву 
Радна мјеста: Доцент на предмету Педагошка психологија на 

Учитељском факултету у Београду (1999) 
Ванредни професор на предмету Педагошка 
психологија на Филозофском факултету у 
Источном Сарајеву (2006-2014) 
Редовни професор на предмету Социјална 
психологија на Филозофском факултету у 
Источном Сарајеву (2012-2014) 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Друштво психолога Републике Српске (ДПРС) 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Филозофски факултет у Сарајеву 
Звање: Професор педагогије и психологије 
Мјесто и година завршетка: Сарајево, 1977. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: није наведено 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет у Сарајеву 
Звање: магистар педагошких наука 
Мјесто и година завршетка: Сарајево, 1986. године 



Наслов завршног рада: ''Потенцијали рационализације средњег 
усмјереног образовања'' 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Педагошка психологија 

Просјечна оцјена: није наведено 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Филозофски факултет Пале 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Пале, 1999. године 

Назив докторске дисертације: ''Социјално-статусна обиљежја и вриједносне 
оријентације грађана као детерминанте ставова 
о друштвено релевантним појавама'' 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Психологија 

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

1. Доцент на предмету Педагошка 
психологија на Учитељском факултету у 
Београду (1999) 

2. Ванредни професор на предмету 
Педагошка психологија на Филозофском 
факултету у Источном Сарајеву (2006) 

3. Редовни професор на предмету 
Социјална психологија на Филозофском 
факултету у Источном Сарајеву (2012) 

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

 
Кандидат није приложио радове. На основу приложене библиографије није могуће 
вредновати дјелатност кандидата. 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 

 
Кандидат није приложио радове. На основу приложене библиографије није могуће 
вредновати дјелатност кандидата. 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 
члана 21.) 
 
Кандидат је прије посљедњег избора изводио наставу као доцент, ванредни професор и 
редовни професор на Филозофском факултету у Источном Сарајеву. 
 
 



Други облици међународне сарадње 
 
Из биографије је видљиво да је кандидат похађао 6 скупова у региону.  Члан 21. Став 10. (3 
бода) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Кандидат је након посљедњег избора изводио наставу као ванредни професор и редовни 
професор на Филозофском факултету у Источном Сарајеву. 
 
 
Менторство кандидата за степен трећег циклуса  
 
Није приложена документација. 
 
Члан комисије за одбрану докторске дисертације  
 
Није приложена документација. 
 
Менторство кандидата за степен другог циклуса 
 
Није приложена документација. 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 3 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)

 
Није приложена документација. 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.)

 
Није приложена документација. 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 




