
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                               ОБРАЗАЦ - 2 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА  

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

-oбавезна садржина- 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум  доношења  

 

Изборно веће Филозофског факултета на седници одржаној 24.06.2022. године 

 

2. Датум и место објављивања конкурса 

 

Лист „Послови“, 6.07.2022. године, број 994-995 

 

3. Број сарадника са назнаком звања (сарадник у настави, асистент) и назив уже научне 

области 

 

Асистент са докторатом за ужу научну област Психологија (за предмете из области Општа 

психологија, Психологије личности, Методологије психолошких истраживања) 

 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 

научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 

установе у којој је члан комисије запослен: 

 

др Снежана Смедеревац, редовни професор за ужу научну област Психологија, 

Филозофски факултет, Нови Сад 

др Љиљана Михић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски 

факултет, Нови Сад 

др Петар Чоловић, ванредни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски 

факултет, Нови Сад 

 

5. Пријављени кандидати: 

 

др Милан В. Ољача 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: Милан Весна Ољача 

 

2. Звање: доктор психолошких наука, асистент за ужу научну област Психологија 

 

3. Датум и место рођења: 03.07.1990. Нови Сад 

 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: Асистент, 

Одсек за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду. 

 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 



 2 

      Година уписа – 2009.  

      Година завршетка – 2014. 

 

6. Студијска група, факултет и универзитет: ОАС Психологија, Одсек за психологију, 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

 

7. Успех на студијама: 8.98 

 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

OAS: Методологија експерименталних истраживања и етички кодекс – 9; 

Методологија корелационих истраживања и етички кодекс – 9; Напредна 

статистикa – 10; Мултиваријатна анализа – 9; Процена личности – 10; Основи 

психологије личности – 10; Савремени правци у психологији личности – 10.  

МАС: Конструкција психолошких мерних инструмената – 10; Процена личности – 

10; Психологија индивидуалних разлика – 10; Истраживања у психологији 

личности – 10.  

ДАС: Напредне психометријске технике – 10; Одабране теме савремене статистике 

– 10; Одабране теме из методологије психолошких истраживања – 9; Методи и 

модели у психологији личности – 10. 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита на основним студијама 

(за кандидате који су студирали по Закону о универзитету) 

/ 

 

10. Година уписа и завршетка дипломских академских студија-мастер или магистарских 

студија:  

Година уписа: 2012.  

Година завршетка: 2014. 

 

11. Студијска група, факултет, универзитет и успех на дипломским академским 

студијама мастер или на магистарским студијама: 

МАС Психологија, Одсек за психологију, Филозофски факултет Универзитета у 

Новом Саду. Успех на студијама: 9.71. 

 

 

 

 

12. Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или 

магистарске тезе:  

"Животни догађаји и особине личности код затворске и опште популације", оцена 

10. 

 

13. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за кандидате 

који су студирали по Закону о универзитету) 

/ 

 

14. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током студија 

и назив докторских студија: 

Година уписа: 2014. 

Година завршетка: 2022. 

Просечна оцена током студија: 9.87 
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Докторске академске студије психологије, Oдсек за психологију, Филозофски 

факултет, Универзитет у Новом Саду 

Назив докторске дисертације: „КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЧИНИЛАЦА КРИВИЧНИХ 

ДЕЛА: ЖИВОТНА ИСТОРИЈА И ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ“ – оцена 10 

 

 

15. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

/ 

 

16. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 

добро, задовољавајуће 

 ЧИТА ПИШЕ ГОВОРИ 

енглески одлично одлично врло добро 

италијански добро добро задовољавајуће 
 

 

17. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

Психологија, Психологија личности / психологија индивидуалних разлика, 

психологија криминала 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести 

сва): 

Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, шест семестара 

(од октобра 2016. до октобра 2019.), асистент за ужу научну област Психологија (за 

предмете из области Методологије психолошких истраживања и Психологије личности). 

Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, шест семестара 

(од октобра 2019. до октобра 2022.), асистент за ужу научну област Психологија (за 

предмете из области Методологије психолошких истраживања и Психологије личности). 

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

/ 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): 

 

1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 

Одлуком Наставно-научног већа од 11.9.2015. год. Милан Ољача ангажован је као 

студент докторских студија у извођењу вежби у својству демонстратора на 

предметима из области методологије и психологије личности/психологије 

индивидуалних разлика за школску 2016/17. годину. 

 

2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 

 

Школска 2015/16. год. (у зимском семестру) – студент докторских студија 

ангажован у настави на предметима Корелациона истраживања у психологији и 

Методологија психолошких истраживања; Одсек за психологију, Филозофски 

факултет, Универзитет у Новом Саду;  

Школска 2015/16. год. (у летњем семестру) – студент докторских студија ангажован 

у настави на предметима Експериментална истраживања у психологији и 

Психологија личности; Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у 
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Новом Саду. 

 

 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

Корелациона истраживања у психологији (зимски семестар – I година ОАС): 6 

часова недељно  

Методологија психолошких истраживања (зимски семестар – IV година ОАС): 2 

часа недељно  

Експериментална истраживања у психологији (летњи семестар – I година ОАС): 2 

часова недељно  

Психологија личности (летњи семестар – II година ОАС): 3 часа недељно 

 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 

 

1. Реизборност у звање асистента (од – до, број): 

Изабран у звање асистента за ужу научну област Психологија (за предмете из 

области Методологије психолошких истраживања и Психологије личности) од 

октобра 2016. до октобра 2019. године, први пут. 

Изабран у звање асистента за ужу научну област Психологија (за предмете из 

области Методологије психолошких истраживања и Психологије личности) од 

октобра 2019. до октобра 2022. године, дриги пут. 

 

2. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе 

на основним и дипломским академским-мастер студијама: 

Корелациона истраживања у психологији (зимски семестар – I година ОАС): 6 

часова недељно  

Методологија психолошких истраживања (зимски семестар – IV година ОАС): 

2 часа недељно  

Експериментална истраживања у психологији (летњи семестар – I година 

ОАС): 6 часова недељно  

Психологија личности (летњи семестар – II година ОАС): 6 часова недељно 

 

3. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 

 

4. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и 

сл.): 

в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 

/ 

 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, 

издавач): 

/ 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу 

са општим актом факултета 

 
Година Предмет Број 

студената 

Просечна/општа  

оцена асистента 

2016/17 Корелациона истраживања у психологији а а 

2016/17 Експериментална истраживања у психологији 74 4.95 

2016/17 Психологија личности 62 4.87 

2016/17 Методологија психолошких истраживања 7 5.00 



 5 
2017/18 Корелациона истраживања у психологији 61 4.97 

2017/18 Експериментална истраживања у психологији 74 4.95 

2017/18 Психологија личности 47 4.91 

2017/18 Методологија психолошких истраживања 7 5.00 

2018/19 Корелациона истраживања у психологији 75 4.97 

2018/19 Експериментална истраживања у психологији 76 4.91 

2018/19 Психологија личности 62 4.98 

2018/19 Методологија психолошких истраживања 5 4.80 

2019/20 Корелациона истраживања у психологији 75 4.97 

2019/20 Експериментална истраживања у психологији 70 4.97 

2019/20 Психологија личности 62 4.98 

2019/20 Методологија психолошких истраживања 8 4.88 

2020/21 Корелациона истраживања у психологији 74 5.00 

2020/21 Експериментална истраживања у психологији 75 4.96 

2020/21 Психологија личности 48 4.98 

2020/21 Методологија психолошких истраживања 5 5.00 

2021/22 Корелациона истраживања у психологији 84 4.98 

2021/22 Експериментална истраживања у психологији 83 4.98 

2021/22 Психологија личности 56 4.96 

2021/22 Методологија психолошких истраживања 10 4.80 

    

Од 2016 до 2022 Сви предмети 1200 4.95 

 а – информације нису доступне на платформи е-запослени. 

 

 

 

ђ) Остало 

 

 

Након другог избора у звање асистента – од октобра 2019. године 

 

 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 

 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања 

и издавач): 

 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

 

Oljača, M., Baić, V., & Bugarski-Ignjatović, V. (2022). Discriminant validity of the structured 

inventory of malingered symptomatology (SIMS) under conditions of simulating symptoms. 

Vojnosanitetski pregled, (00), 8-8. https://doi.org/10.2298/VSP210707008O М23 

 

Baranski, E., Gardiner, G., Lee, D., Members of the International Situations Project… 

Smederevac, S., Čolović, P., Mitrović, D., Oljača, M.…& Funder, D. C. (2021). Who in the 

world is trying to change their personality traits? Volitional personality change among college 

students in six continents. Journal of Personality and Social Psychology, 121(5), 1140–1156. 

https://doi.org/10.2298/VSP210707008O
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https://doi.org/10.1037/pspp0000389 M21a 

 

Baranski, E., Sweeny, K., Gardiner, G., Members of the International Situations Project… 

Smederevac, S., Čolović, P., Mitrović, D., Oljača, M.… & Funder, D. C. (2021). International 

optimism: Correlates and consequences of dispositional optimism across 61 countries, Journal 

of Personality, 89, 288–304. https://doi.org/10.1111/jopy.12582 М21 

 

Lee, D. I., Gardiner, G., Baranski, E.,  Members of the International Situations Project… 

Smederevac, S., Čolović, P., Mitrović, D., Oljača, M.… & Funder, D. C. (2020). Situational 

experience around the world: A replication and extension in 62 countries. Journal of 

Personality, 88(6), 1091–1110. https://doi.org/10.1111/jopy.12558 М21 

 

Oljača, M., Sadiković, S., Dinić, B. M., & Baić, V. (2021). Dark Tetrad and psychological 

distress among male violent offenders and male community adults. Primenjena 

Psihologija, 14(4), 509–537. https://doi.org/10.19090/pp.2021.4.509-537 М23 

 

Mihić, L., Volarov, M., Oljača, M., & Novović, Z. (2021). The depression anxiety and stress 

Scales-21: Bifactor statistical indices in support of the total and depression 

scores. Psihologija, 54(2), 155-172. https://doi.org/10.2298/PSI191227025M М23 

 

Gardiner, G., Lee, D., Baranski, E., Funder, D., & International Situations Project. (2020). 

Happiness around the world: A combined etic-emic approach across 63 countries. PloS one, 

15(12), e0242718. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242718 M22 

 

Dinić, B. M., Smederevac, S., Sadiković, S., Oljača, M., Vučinić, N., Prinz, M., & Budimlija, 

Z. (2020). Twin study of laboratory‐induced aggression. Aggressive behavior, 46(6), 489-497. 

https://doi.org/10.1002/ab.21916 M22 

 

Safranj, J., Volarov, M., & Oljača, M. (2020). Serbian Version of Foreign Language 

Classroom Anxiety Scale: Psychometric Analysis. Egitim ve Bilim, 45(204), 371 - 381. 

https://doi.org/10.15390/EB.2020.7826 M23 

 

Sadiković, S., Branovački, B., Oljača, M., Mitrović, D., Pajić, D., & Smederevac, S. (2020). 

Daily monitoring of emotional responses to the coronavirus pandemic in Serbia: A citizen 

science approach. Frontiers in psychology, 11, 2133. https://doi: 10.3389/fpsyg.2020.02133 

M21 
 

Smederevac, S., Mitrović, D., Sadiković, S., Milovanović, I., Branovački, B., Dinić, B. M., … 

Oljača, M. … Milutinović, A. (2019). Serbian Twin Registry. Twin Research and Human 

Genetics, 22(6), 660–666. https://doi.org/10.1017/thg.2019.114 M23 

 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим 

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски 

наступи на билатералном нивоу): 

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

 

Baić, V., Oljača, M., & Tasić, M. (2021). The influence of the period of retention on the 

reliability of episodic memory in the context of testimony. Nauka, bezbednost, policija, 26(3), 

7-24. https://doi.org/10.5937/nabepo26-35280 М24 

https://doi.org/10.1037/pspp0000389
https://doi.org/10.1111/jopy.12558
https://doi.org/10.19090/pp.2021.4.509-537
https://doi.org/10.2298/PSI191227025M
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242718
https://doi.org/10.1002/ab.21916
https://doi.org/10.15390/EB.2020.7826
https://doi.org/10.1017/thg.2019.114
https://doi.org/10.5937/nabepo26-35280
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Trogrlić, A., Oljača, M., Mitrović, D., & Marčeta, N. (2020). Gender, sociosexual orientation, 

and personality traits as predictors of attitudes towards sex. Primenjena Psihologija, 13(2), 

149–167. https://doi.org/10.19090/pp.2020.2.149-167 М24 

 

Oljača, M., Sadiković, S., Branovački, B., Pajić, D., Smederevac, S., & Mitrović, D. (2020). 

Unrealistic optimism and HEXACO traits as predictors of risk perception and compliance with 

COVID-19 preventive measures during the first wave of pandemic. Primenjena 

Psihologija, 13(4), 405–425. https://doi.org/10.19090/pp.20.4.405-425 M24 

 

Baić, V., Radovanović, I., i Oljača, M. (2020). Sociodemografske karakteristike homicidalne 

populacije. Bezbednost, 62(1), 23–47. https://doi.org/10.5937/bezbednost2001023b М51 

 

Baić, V., Ivanović, Z. M., & Oljača, M. (2019). Exploitation of minors for pornographic 

purposes the sociodemographic and criminal profile of the perpetrator. Nauka, bezbednost, 

policija, 24(2), 29-44. https://doi.org/10.5937/nabepo24-22247 М24 

 

Lajić, O., Baić, V., i Oljača, M. (2019). Droge za silovanje – pojedini kriminalistički aspekti, 

informisanost i stavovi mladih. Bezbednost, 61(2), 46-67. 

https://doi.org/10.5937/bezbednost1902046L М51 

 

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

 

8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 

 

Oljača, M., Baić, V., & Bugarski-Ignjatović, V. (2022). Discriminant validity of the structured 

inventory of malingered symptomatology (SIMS) under conditions of simulating symptoms. 

Vojnosanitetski pregled, (00), 8-8. https://doi.org/10.2298/VSP210707008O М23 

 

Oljača, M., Sadiković, S., Dinić, B. M., & Baić, V. (2021). Dark Tetrad and psychological 

distress among male violent offenders and male community adults. Primenjena 

Psihologija, 14(4), 509–537. https://doi.org/10.19090/pp.2021.4.509-537 М23 

 

Oljača, M., Sadiković, S., Branovački, B., Pajić, D., Smederevac, S., & Mitrović, D. (2020). 

Unrealistic optimism and HEXACO traits as predictors of risk perception and compliance with 

COVID-19 preventive measures during the first wave of pandemic. Primenjena 

Psihologija, 13(4), 405–425. https://doi.org/10.19090/pp.20.4.405-425 M24 

 

 

9. Индекс компетентности: 

 

1 x 8 (M21a) + 3 x 8 (M21) 2 x 5 (M22) + 5 x 4 (M23) + 4 x 4 (M24) + 1 x 6 (M70) + 2 x 

3 (M51) = 90 

 

 

Пре другог избора у звање асистента – до октобар 2019 

 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 

https://doi.org/10.19090/pp.2020.2.149-167
https://doi.org/10.19090/pp.20.4.405-425
https://doi.org/10.5937/bezbednost2001023b
https://doi.org/10.5937/nabepo24-22247
https://doi.org/10.5937/bezbednost1902046L
https://doi.org/10.2298/VSP210707008O
https://doi.org/10.19090/pp.2021.4.509-537
https://doi.org/10.19090/pp.20.4.405-425
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2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања 

и издавач): 

 

Gardiner, G., Sauerberger, K., Members of the International Situations Project, & Funder, 

D.C. (2019). Towards meaningful comparisons of personality in large-scale cross-cultural 

studies. In A. Realo (Ed.), In praise of an inquisitive mind: A Festschrift in honor of Jüri Allik 

on the occasion of his 70th birthday. Tartu: University of Estonia Press. M14 

https://warwick.ac.uk/fac/sci/psych/people/arealo/arealo/publications/allik_festschrift_2019.pdf 

 

Baić, V., Ivanović, Z., Oljača, M. (2018, October). Beliefs of convicts on the validity of the 

polygraph. In G. Bošković (Eds), International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”: 

Thematic Conference Proceedings of International Significance, Vol. I (pp. 237-246), 

Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade. M14 

http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/ARCHIBALD_REISS_DAYS_Volume_I.pdf 

 

 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

 

Čolović, P., Smederevac, S., Oljača, M., Nikolašević, Ž., & Mitrović, D. (2018). A Short 

Measure of the Revised Reinforcement Sensitivity Theory – RSQ17. The Journal of 

Psychology, 152(3), 133–150. https://doi.org/10.1080/00223980.2017.1419158. M22 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00223980.2017.1419158?journalCode=vjrl20      

 

Nenadić, F., Oljača, M. (2018). Individual differences in literary reading: Dimensions or 

categories. Psihologija. Advance online publication. https://doi.org/10.2298/PSI180130035N. 

M23 
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0048-5705/2019%20OnLine-First/0048-57051800035N.pdf 

 

 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим 

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи на билатералном нивоу): 

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

 

Oljača, M., Branovački, B., & Sadiković, S. (2018). Socijalno poželjno odgovaranje i struktura 

ličnosti – dimenzionalna i tipološka perspektiva. Primenjena Psihologija, 11(1), 69–87. 

https://doi.org/10.19090/pp.2018.1.69-87. M24 

http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2098/2101      

 

Dinić, B., Nikolašević, Ž., Oljača, M., & Ignjatović, V. B. (2018). Twin study of 

aggressiveness and impulsiveness relationship. Primenjena psihologija, 11(4), 451-470. 

https://doi.org/10.19090/pp.2018.4.451-470. M24 

http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2155/2130 

 

Sadiković, S., Milovanović, I., & Oljača, M. (2018). Another psychometric proof of the 

abbreviated math anxiety scale usefulness: irt analysis. Primenjena Psihologija, 11(3), 301–

323. https://doi.org/10.19090/pp.2018.3.301-323 M24 

https://warwick.ac.uk/fac/sci/psych/people/arealo/arealo/publications/allik_festschrift_2019.pdf
http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/ARCHIBALD_REISS_DAYS_Volume_I.pdf
https://doi.org/10.2298/PSI180130035N
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0048-5705/2019%20OnLine-First/0048-57051800035N.pdf
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http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2129/2120 

 

Nenadić, F., Milovanović, I., & Oljača, M. (2018). Prijemčivost za književnost u starijim 

razredima osnovne škole: razvoj upitnika, njegova struktura i korelati. Nastava i Vaspitanje, 

67(2), 267–283. doi: 159.923.072-057.874(497.113). UDK-316.644-

057.874:[371.3::821(407.113). M51 

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0547-3330/2018/0547-33301802267N.pdf 

 

Branovački, B., Sadiković, S., & Oljača, M. (2018). Relacije između važnih životnih događaja, 

osobina ličnosti i zadovoljstva životom. Годишњак Филозофског Факултета у Новом Саду, 

43(1), 253–269. https://doi.org/10.19090/gff.2018.1.253-269. M51 

http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/2045/1981 

 

Volarov, M., Oljača, M., Mihić, L., & Čolović, P. (2017). Psihometrijska evaluacija srpske 

adaptacije indeksa senzitivnosti na simptome anksioznosti (ASI-3). Primenjena Psihologija, 

10(3), 401. https://doi.org/10.19090/pp.2017.3.401-425 M24 

http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2069/2091 

 

Jovanov, M., Oljača, M., & Milovanović, I. (2017). Polne razlike u relaciji između osobina 

ličnosti i vršnjačkog nasilja. Годишњак Филозофског Факултета у Новом Саду, 42(2), 

323–338. https://doi.org/10.19090/gff.2017.2.323-338. M51 

http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/1973/1963 

 

Oljača, M., Milovanović, I., & Sadiković, S. (2017). Nasilno ponašanje na višem 

osnovnoškolskom uzrastu - uloga pola i osobina ličnosti. Nastava i vaspitanje, 66(2), 321-336. 

https://doi.org/10.5937/nasvas1702321O UDK-37.06:364.636(497.113) M51 

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0547-3330/2017/0547-33301702321O.pdf 

 

Oljača, M., Dinić, B. i Sokolovska, V. (2015). Efekti stavova prema nasilju na nasilno 

ponašanje učenika srednjih škola: moderatorska uloga pola i agresivnosti. Zbornik instituta za 

pedagoška istraživanja, 47, 285 – 304. https://doi.org/10.2298/ZIPI1502285O; UDK 316.644-

057.874:316.624(497.11). M24 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0579-6431/2015/0579-64311502285O.pdf 

 

Otašević, B., Jovanov, M. i Oljača, M. (2014). Razlike u dimenzijama agresivnosti između 

nasilnih i nenasilnih prestupnika i pripadnika opšte populacije. Primenjena psihologija, 7, 565-

579. https://doi.org/10.19090/pp.2014.4.565-579 М24 

http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/981 

 

Dinić, B., Sokolovska, V., Milovanović, I. i Oljača, M. (2014). Oblici i činioci školskog 

nasilništva i viktimizacije. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 46, 399-424. doi: 

10.2298/ZIPI1402399D; UDK 316.624-057.874(497.11) М24 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0579-6431/2014/0579-64311402399D.pdf 

 

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 

Sadiković, S., Oljača, M., Milovanović, I., & Nenadić, F. (2018). Personality traits and 

receptiveness to literature. 19th European Conference on personality, Zadar, 19-23. VII 2018. 

Book of abstracts, pp. 338. M34 

 

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0547-3330/2018/0547-33301802267N.pdf
http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/2045/1981
https://doi.org/10.19090/pp.2014.4.565-579
http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/981
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0579-6431/2014/0579-64311402399D.pdf
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Mitrović, D. i Oljača, M. (2016). Inkrementalna validnost Upitnika osetljivosti na 

potkrepljenje u predviđanju anksioznosti i impulsivnosti [The Incremental Validity of 

Reinforcement Sensitivity Questionnaire in Prediction of Anxiety and Impulsivity]. Rad 

prezentovan na 18. Evropskoj konferenciji iz psihologije ličnosti [18th European conference on 

personality]. Temišvar, Rumunija. Knjiga rezimea, strana 271. М34 

 

Oljača, M., Jordanov, M. & Đunda, D. (2014). Da li je agresija nasledna ili stečena? [Is 

aggression hereditary or acquired?] Rad prezentovan na Drugom međunarodnom 

interdisciplinarnom skupu mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka – Konteksti. Novi 

Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 56-57. ISBN 978-86-6065-286-9 M34 

 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

 

Oljača, M., Baić, V., i Dinić, B. (2019). Tipologija izvršilaca pojednih krivičnih dela sa 

elementima nasilja. Рад презентован на XXV Научном скупу Емпиријска истраживања у 

психологији. Београд, Србија. Књига резимеа, страна 51-52. ISBN 978-86-6427-091-5. 

M64 

 

Oljača M., Filipović-Đurđević D. i Čolović P. (2018). Struktura pridevskih opisa ličnosti u 

pisanom jeziku. Рад презентован на 66 Научно-стручном скупу Друштва психолога 

Србије, Златибор, 30. maj – 2. jun, Србија. Књига резимеа. M64 

 

Golušin, S., Oljača, M. i Babić, M. (2015). “VP+2 – senior”: Verzija upitnika Velikih pet plus 

dva za primenu u populaciji starih osoba. Rad prezentovan na Međunarodnom naučno-

stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 275 

– 277. ISBN 978-86-6065-333-0.M64 

 

Nenadić, F. i Oljača, M (2015). Individualne razlike u čitalačkom odgovoru: provera strukture 

i predviđanje ekspertize. Rad prezentovan na Međunarodnom naučno-stručnom skupu 

Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 99 – 101. ISBN 

978-86-6065-333-0. M64 

 

Oljača, M., Dinić, B. i Branovački, B. (2015). Nasilje prema roditeljima: atribuiranje 

odgovornosti za nasilje i dimenzije agresivnosti. Rad prezentovan na Međunarodnom naučno-

stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 181 

– 184. ISBN 978-86-6065-333-0. M64 

 

Oljača, M., Nenadić, F. i Jordanov, M. (2015). Nasilno ponašanje prema partneru: 

kontekstualni i dispozicioni činioci. Rad prezentovan na 63. Naučno-stručnom skupu Društva 

psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija. Knjiga rezimea, 19. ISBN 978-86-89377-17-0. M64 

 

Nenadić, F., Oljača, M. i Čolović, P. (2015). Konstrukcija revidirane verzije upitnika za 

merenje prijemčivosti za književna umetnička dela (UPK-R). Rad prezentovan na 63. Naučno-

stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija. Knjiga rezimea, 24. ISBN 978-86-

89377-17-0. M64 

 

Oljača, M. i Nenadić, F. (2015). Konstrukcija i validacija upitnika za prijemčivost za književna 

umetnička dela. Rad prezentovan na XXI Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. 

Beograd, Srbija. Knjiga rezimea, strana 20-21. ISBN: 978-86-6427-005-2. M64 

Nenadić. F., Oljača, M. i Čolović, P. (2015). Prijemčivost za književna umetnička dela: 

dimenzija ili tipologija. Rad prezentovan na XXI Naučnom skupu Empirijska istraživanja u 
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psihologiji. Beograd, Srbija. Knjiga rezimea, strana 24-25. ISBN 978-86-6427-005-2. M64 

 

Jordanov, M., Nenadić, F., Oljača, M. i Dinić, B. (2014). Povezanost agresivnosti i nasilnog 

ponašanja kod zatvorske i nezatvorske populacije. Rad prezentovan na 62. Naučno-stručnom 

skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija. Knjiga rezimea, strana 101-102. ISBN 978-

86-89377-10-1. M64 

 

Dinić, B., Oljača, M. i Raković. S. (2014). Struktura prijatnosti u okviru IPIP skala iz 

psiholeksičke paradigme. Rad prezentovan na XX Naučnom skupu Empirijska istraživanja u 

psihologiji. Beograd, Srbija. Knjiga rezimea, strana 184-185. ISBN 978-86-88803-47-2. M64 

 

Oljača, M., Otašević, B. i Jovanov, M. (2014). Kriminalno i nasilno ponašanje i osobine 

ličnosti. Rad prezentovan na 62. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, 

Srbija. Knjiga rezimea, strana 29 - 30. ISBN 978-86-89377-10-1. M64 

 

Jovanov, M., Otašević, B. i Oljača, M. (2014). Kognitivne razlike u percepciji nasilnih oblika 

ponašanja među zatvorskom i nezatvorskom populacijom. Rad prezentovan na Trećim 

sarajevskim danima psihologije. Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Knjiga rezimea, strana 94 - 

95. ISBN 978-9958-625-48-0. M64 

 

Nenadić, F., Jordanov, M. i Oljača, M. (2013). Odnos stilova odgovaranja i osobina ličnosti na 

upitnicima BFI i VP+2. Rad prezentovan na Međunarodnom naučno-stručnom skupu 

Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 293 - 294. ISBN 

978-86-6065-174-9. M64 

 

Dinić, B., Oljača, M. i Raković, S. (2013). Koje forme agresije nasleđujemo, a koje stičemo? 

Rad prezentovan na Međunarodnom naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. 

Novi Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 44 - 45. ISBN 978-86-6065-174-9. M64 

 

Smederevac, S., Mitrović, D., Oljača M. i Čolović, P. (2012). Treća psiholeksička studija u 

Srbiji: struktura pridevskih opisa ličnosti. Rad prezentovan na XVIII naučnom skupu 

Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea, 154 – 155. Beograd, Srbija. ISBN 978-

86-86563-33-0. M64 

 

Oljača, M., Čolović, P., Smederevac, S. i Dinić, B. (2012). Nasilje u opštoj i zatvorskoj 

populaciji - Tipološki pristup. Rad prezentovan na 60. Naučno-stručnom skupu Društva 

psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 33-34. Beograd, Srbija. ISBN 978-86-83797-93-6 M64 

 

Grujić, A., Oljača, M., Milovanović, I., i Dinić, B. (2011). Relacije posesivnosti i dimenzija 

ličnosti prema HEXACO modelu. Rad prezentovan na Međunarodnom naučno-stručnom skupu 

Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 332 - 333. ISBN 

978-86-6065-080-3. M64 

 

8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 

 

Oljača, M., Baić, V., i Dinić, B. (2019). Tipologija izvršilaca pojednih krivičnih dela sa 

elementima nasilja. Рад презентован на XXV Научном скупу Емпиријска истраживања у 

психологији. Београд, Србија. Књига резимеа, страна 51-52. ISBN 978-86-6427-091-5. 

M64 
 

Oljača, M., Branovački, B., & Sadiković, S. (2018). Socijalno poželjno odgovaranje i struktura 
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ličnosti – dimenzionalna i tipološka perspektiva. Primenjena Psihologija, 11(1), 69–87. 

doi:10.19090/pp.2018.1.69-87. M24 

http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2098/2101     

 

Oljača, M., Milovanović, I., & Sadiković, S. (2017). Nasilno ponašanje na višem 

osnovnoškolskom uzrastu-uloga pola i osobina ličnosti. Nastava i vaspitanje, 66(2), 321-336. 

doi:10.5937/nasvas1702321O UDK-37.06:364.636(497.113) M51 

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0547-3330/2017/0547-33301702321O.pdf 

 

Oljača, M., Filipović-Đurđević, D. i Čolović, P. (2018). Struktura pridevskih opisa ličnosti u 

pisanom jeziku. Рад презентован на 66 Научно-стручном скупу Друштва психолога 

Србије, Златибор, 30. maj – 2. jun, Србија. Књига резимеа. M64 

 

Oljača, M., Dinić, B. i Sokolovska, V. (2015). Efekti stavova prema nasilju na nasilno 

ponašanje učenika srednjih škola: moderatorska uloga pola i agresivnosti. Zbornik instituta za 

pedagoška istraživanja, 47, 285 – 304. DOI:10.2298/ZIPI1502285O M24 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0579-6431/2015/0579-64311502285O.pdf 

 

Oljača, M., Jordanov, M. & Đunda, D. (2014). Da li je agresija nasledna ili stečena? [Is 

aggression hereditary or acquired?] Rad prezentovan na Drugom međunarodnom 

interdisciplinarnom skupu mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka – Konteksti. Novi 

Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 56-57. ISBN 978-86-6065-286-9 M34 

 

Oljača, M., Dinić, B. i Branovački, B. (2015). Nasilje prema roditeljima: atribuiranje 

odgovornosti za nasilje i dimenzije agresivnosti. Rad prezentovan na Međunarodnom naučno-

stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 181 

– 184. ISBN 978-86-6065-333-0. M64 

 

Oljača, M., Nenadić, F. i Jordanov, M. (2015). Nasilno ponašanje prema partneru: 

kontekstualni i dispozicioni činioci. Rad prezentovan na 63. Naučno-stručnom skupu Društva 

psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija. Knjiga rezimea, 19. ISBN 978-86-89377-17-0. M64 

 

Oljača, M. i Nenadić, F. (2015). Konstrukcija i validacija upitnika za prijemčivost za književna 

umetnička dela. Rad prezentovan na XXI Naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. 

Beograd, Srbija. Knjiga rezimea, strana 20-21. ISBN: 978-86-6427-005-2. ISBN: 978-86-6427-

005-2. M64 

 

Oljača, M., Otašević, B. i Jovanov, M. (2014). Kriminalno i nasilno ponašanje i osobine 

ličnosti. Rad prezentovan na 62. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, 

Srbija. Knjiga rezimea, strana 29 - 30. ISBN 978-86-89377-10-1. M64 

 

Oljača, M., Čolović, P., Smederevac, S. i Dinić, B. (2012). Nasilje u opštoj i zatvorskoj 

populaciji - Tipološki pristup. Rad prezentovan na 60. Naučno-stručnom skupu Društva 

psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 33-34. Beograd, Srbija. ISBN 978-86-83797-93-6 M64 

 

9. Индекс компетентности:  

 

2 x 5 (M14) + 1 x 5 (M22) + 1 x 4 (M24) + 7 x 4 (M24) + 4 x 3 (M51) + 3 x 0.5 (M34) + 

18 x 0.2 (M64) = 64.1 

 

10. Укупни индекс компетентности: 154.1 
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VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски    

            текстови и др). 

- 
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VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАД              

            РАД: 

 

- 

VIII. ОСТАЛО 

 • Учесник на пројекту „Genetic and environmental influences on psychological adaptation of children 

and adults“ (GENIUS, број: 7744418) 

• Учесник на пројекту „Наследни, средински и психолошки чиниоци менталног здравља“ 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја (ОН 179006); 

• Учесник Међународног фестивала науке и образовања организованог од стране Универзитета у 

Новом Саду у оквиру радионице „Близанци изблиза“ (13-14. 5. 2017.); 

• Учесник на Фестивалу науке и образовања организованог од стране Универзитета у Новом 

Саду у оквиру радионице „Ко је ваш историјски близанац?“ (7-8.5.2016.);  

• Учесник на „Ноћи истраживача 2016“ организоване од стране Факултета техничких наука, 

Природно-математичког факултета, Креативно едукативног центра, Високе техничке школе 

струковних студија, Удружења научних комуникатора и Центра за промоцију науке; 

• Члан организационог одбора Међународног стручно – научног скупа Савремени трендови у 

психологији (СТуП, 2015); 

• Члан организационог одбора Међународног стручно – научног скупа Савремени трендови у 

психологији (СТуП, 2019); 

• Рецензент на Међународном стручно – научном скупа Савремени трендови у психологији 

(СТуП, 2015); 

• Предавање по позиву у Истраживачкој станици „Петница“ на тему практичних аспеката   

реализације истраживања са корелационим дизајном; 

• 2016 – до сада: члан Центра за бихејвиоралну генетику (центар Филозофског факултет 

Универзитета у Новом Саду); 

• Рецензија рада за Међународну конференцију о друштвеном и технолошком развоју (СТЕД, 

2015) - Поузданост кратког упитника тамне тријаде личности (СД3) и поштење-скромност 

HEXACO-PI-R 60 супскале на узорку осуђених лица; 

• 2017 - Рецензент часописа Примењена психологија; 

http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2081; 

• Предавач на Летњој школи статистике (јул, 2017), организованој од стране Центра за 

Бихејвиоралну генетику Филозофског факултета, Универзитета у Новом Саду; 

• Предавач на Летњој школи статистике (јул, 2018), организованој од стране Центра за 

Бихејвиоралну генетику Филозофског факултета, Универзитета у Новом Саду; 

• Предавач на Пролећној школи статистике (март, 2018), организованој од стране Центра за 

Бихејвиоралну генетику Филозофског факултета, Универзитета у Новом Саду; 

• Предавач на Пролећној школи статистике (фебруар, 2019), организованој од стране Центра за 

Бихејвиоралну генетику Филозофског факултета, Универзитета у Новом Саду; 

• Учесник Дана близанаца (јун, 2018) организованог од стране Центра за Бихејвиоралну генетику 

Филозофског факултета, Универзитета у Новом Саду. 

• Учесник Дана близанаца (јун, 2020) организованог од стране Центра за Бихејвиоралну генетику 

Филозофског факултета, Универзитета у Новом Саду. 

• Учесник Дана близанаца (јун, 2021) организованог од стране Центра за Бихејвиоралну генетику 

Филозофског факултета, Универзитета у Новом Саду. 

• Учесник Дана близанаца (јун, 2022) организованог од стране Центра за Бихејвиоралну генетику 

Филозофског факултета, Универзитета у Новом Саду. 

 

IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 
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На конкурс за једног асистента са докторатом за ужу научну област Психологија пријавио 

се један кандидат – др Милан Ољача, који је завршио основне, мастер и докторске студије 

психологије на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду. Основне 

академске студије (2009-2014) је завршио са просечном оценом 8,98, мастер академске 

студије (2012-2014) је завршио са оценом 9,71(наслов мастер рада: „Животни догађаји и 

особине личности код затворске и опште популације“) а докторске академске студије 

(2014-2022) је завршио са оценом 9,87 (наслов докторске дисертације: „Карактеристике 

починилаца кривичних дела: животна историја и особине личности“). 

На Филозофском факултету у Новом Саду је током школске 2015/16. године био 

ангажован у настави као студент докторских студија, а од школске 2016/17. године је био 

запослен на позицији асистента на Одсеку за психологију, док је школске 2019/20. године 

реизабран у звање асистента. У поменутом периоду је био ангажован на вежбама из 

предмета Корелациона истраживања у психологији, Експериментална истраживања у 

психологији, Психологија личности и Методологија психолошких истраживања. Током 

запослења на позицији асистента кандидат је био ангажован на већем броју пројеката, као 

сарадник и као истраживач, од чега су најистакнутији пројекти „Genetic and environmental 

influences on psychological adaptation of children and adults“ (GENIUS, број: 7744418) 

финансиран од стране програма Идеје и „Наследни, средински и психолошки чиниоци 

менталног здравља“ финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја (ОН 179006). 

Кандидат је у свом досадашњем научно-истраживачком раду био усмерен на области 

психологије личности и индидуалних разлика, при чему су доминантне теме научних 

истраживања кандидата психологија криминала, агресивно понашање и бихејвиорална 

генетика. У склопу својих научних истраживања кандидат примењује велики број 

различитих истраживачких нацрта и комплексних техника за анализу података из области 

психологије и друштвених наука. У својој докторској дисертацији „Карактеристике 

починилаца кривичних дела: животна историја и особине личности“ кандидат 

свеобухватно, у теоријском, методолошком и емпиријском погледу приступа проблему 

криминалног понашања из перспективе психологије личности и психологије криминала. 

Највећи допринос докторске дисертације кандидата огледа се у свеобухватном приступу 

истраживачком проблему, јасном истицању нових сазнања унутар области као и 

сугестијама за неопходност интердисциплинарног приступа у свеобухватнијем 

разумевању криминалног понашања. 

Квантитативни показатељи научно-истраживачког и педагошког рада кандидата су 

изузетно добри. Уз укупан индекс компетенције 154.1, кандидат има један објављен рад у 

категорији М21a, три рада у категорији М21, три рада у категорији М22 и шест радова у 

категорији М23 као и велики број радова објављених у домаћим часописима и излагања 

на домаћим и страним стручно-научним скуповима. Евалуација педагошког рада 

кандидата, спроведена од стране студената, указује на веома позитивне оцене (просечна 

оцена асистента 4.95).  

 

 

X. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА   

    РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1 / 2 стране       

             куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): 

На конкурс за једног асистента с докторатом заужу научну област Психологија (за 

предмете из области Општа психологија, Психологије личности, Методологије 

психолошких истраживања) пријављен је један кандидат, др Милан Ољача. 

Др Милан Ољача поднео је потпуну конкурсну документацију, из које се види да испуњава 

све Законом о високом образовању и Статутом Факултета предвиђене услове за избор у 

звање асистента с докторатом за ужу научну област Психологија. 
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Наиме, др Милан Ољача стекао је научни назив доктора наука – психолошке науке из уже 

научне области Психологија одбранивши докторску тезу под називом Карактеристике 

починилаца кривичних дела: Животна историја и особине личности (в. Уверење бр. 03-

18/6, од 20.05.2022. године). Осим тога, на основу позитивних студентских евалуација 

Комисија закључује да кандидат др Милан Ољача има смисао за наставни рад, док његови 

досад објављени научно-истраживачки радови показују да је овладао свим техникама 

научног рада. 

XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

На основу анализе рада јединог пријављеног кандидата на расписани конкурс те увида у 

приложену документацију Комисија закључује да др Милан Ољача испуњава све Законом 

о високом образовању и Статутом Факултета предвиђене услове за избор у звање 

асистента с докторатом за ужу научну област Психологија. 

Стога Комисија предлаже Изборном већу Филозофског факултета у Новом Саду да 

се др Милан Ољача изабере у звање асистента с докторатом за ужу научну област 

Психологија те да се с њим заснује радни однос. 

                                                                                   ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

Нови Сад, 18.08. 2022. године 

 

Проф. др Снежана Смедеревац, председник 

_____________________________________ 

 

Проф. др Љиљана Михић, члан 

_____________________________________ 

 

Проф. др Петар Чоловић, члан 

_____________________________________ 

 

 

НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у 

облику обрасца, без непотребног текста. 

Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају 

према правилнику надлежног министарства. 

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 

чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих 

не жели да потпише извештај. 

 

 


