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I ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду на седници одржаној дана 

4.10.2019. именовало је Комисију у саставу: 

 

1.др Зденка Нововић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски 

факултет у Новом Саду, председник Комисије, 

2.др Љиљана Михић, ванредни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски 

факултет у Новом Саду 

3. др Ксенија Колунџија, доцент за ужу научну област Психологија, Медицински факултет 

у Новом Саду 

 

Кандидат: 

Ивана Новаков, доктор психолошких наука  

-_____________________________________________________________________________ 

 

II БИОГРАСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

Др Ивана Новаков рођена је 27.10.1988. године у Новом Саду где је завршила основну и 

средњу школу. Основне академске студије психологије уписала је 2007. године на Одсеку 

за психологију при Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, а завршила их 

2010. године са просечном оценом 9,36. На истом факултету 2010. године уписала је 

мастер академске студије психологије, а завршила их 2012. године са просечном оценом 

9,88 и са мастер радом под називом „Однос креативности и тенденције ка психопатологији 

у светлу модела дељене вулнерабилности“, под менторством проф. др Зденке Нововић, 

који је одбрањен са оценом 10.  Мастер рад Иване Новаков ушао је у ужи избор за награду 

Фонда „Катарина Марић“ за најбољи мастер рад у области психологије за школску 

2011/2012. годину. Докторске студије психологије кандидаткиња је уписала 2012. године 

на Одсеку за психологију при Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, а 

завршила их 2017. године са просечном оценом 10. Докторску дисертацију на тему 

“Схизотипија између вулнерабилности за ментални поремећај и адаптивног потенцијала: 

валидација модела бенигне схизотипије“ написала је под менторством проф. др Зденке 

Нововић и проф. др Љиљане Михић и одбранила је октобра 2017. године са оценом 10.  

За време студија др Ивана Новаков била је добитница стипендије Фонда за младе таленте 

Министарства омладине и спорта за 2009/2010 годину. Такође, била је стипендиста 



Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за школску 

2008/2009, 2010/2011 и 2011/2012. годину. 

Од 2012. године кандидаткиња је учествовала као волонтер на пројекту „Наследни, 

средински и психолошки чиниоци менталног здравља“ који је финансиран од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (руководилац 

пројекта проф. др Снежана Смедеревац). Била је ангажована у реализацији трибине и 

активности приликом спровођења програма „Промоција мреже за ментално здравље“ који 

спроводи Caritas Србије у оквиру ЕУ програма „Подршка цивилном друштву“. Такође, 

кандидаткиња је била учесник и предавач у више домаћих пројеката („Знањем ка 

превенцији и против митова о раку“, „РизикО“ и тд.) реализованих у сарадњи Института 

за онкологију Војводине и Градске управе за здравство града Новог Сада, а усмерених на 

теме промоције менталног здравља, превенције малигних болести, те побољшања 

квалитета живота и пружања психолошке подршке особама оболелим од рака. Актуелно је 

носилац наставка прошлогодишњег пројекта под називом „РизикО 2019“ насталог као 

продукт сарадње Института за онкологију Војводине, Завода за здравствену заштиту 

студената Нови Сад и Градске управе за здравство града Новог Сада. 

У склопу курикулума докторских студија, у периоду од 2013. до 2017. године,  др Ивана 

Новаков била је ангажована у држању наставе у оквиру основних и мастер студија 

психологије, на предметима из области психопатологије и клиничке психологије на 

Филозофском факултету у Новом Саду (Основи клиничке психологије, Психологија 

менталних поремећаја, Савремене теорије психопатлогије). Од 2016. године кандидаткиња 

је повремено ангажована као гост предавач у држању наставе студентима медицинске 

рехабилитације и здравствене неге на Медицинском факултету Универзитета у Новом 

Саду из области тема везаних за психоонколошку рехабилитацију, у оквиру Службе за 

физикалну медицину и рехабилитацију Института за онкологију Војводине и Катедре за 

онкологију Медицинског факултета. Такође, била је ангажована као гостујући предавач на 

Факултету за медије и комуникације (ФМК) у организацији Лабораторије за психолошка 

истраживања са предавањем на тему „Корак ближе ка разумевању креативности – 

релација са психопатолошким тенденцијама, когнитивним способностима и особинама 

личности“, одржаном у Београду 2013. године. Као предавач по позиву учествовала је и на 

трећем семинару „У фокусу“ на тему „Лимфедем и липедем“ у организацији Друштва за 

борбу против рака, одржаном у Сомбору, 2019. године. 

Од 2016. године кандидаткиња је запослена на Институту за онкологију Војводине, где 

ради на пружању психолошке подршке особама са дијагнозом малигне болести и њиховим 

породицама. Иза себе има богато вишегодишње волонтерско искуство у области 

психолошког саветовања и рада са вулнерабилним групама. 

Научне радове из области психологије објављивала је у референтним домаћим 

академским часописима, те презентовала радове на бројним научним и стручним 

скуповима од националног значаја. Такође, учествовала је на више скупова и 

конференција од међународног значаја и коаутор је поглавља објављеног у међународној 

монографији. 

Тренутно је ангажована као стручни рецензент часописа Института за онкологију 

Војводине - Archive of Oncology. Члан је Сенолошког удружења Србије (Serbian Senologic 

Society). 



III НАУЧНИ РАДОВИ КАНДИДАТА ( комплетна библиографија кандидата са 
рефернцама разврстаним према категоријама научног рада уз јасну назнаку периода за који се 

кандидат оцењује) 

 

Кандидаткиња се први пут бира у научно звање. 

 

Одбрањена докторска дисертација – М70 (6) 

 

Новаков, И. (2017). Схизотипија између вулнерабилности за ментални поремећај и 

адаптивног потенцијала: валидација модела бенигне схизтипије. Докторска дисертација: 

Филозофски факултет, Нови Сад. 

 

Бодови: 6 
 

1) Монографска студија/поглавље у књизи међународног значаја или рад у 

тематском зборнику међународног значаја – М14 (5 бодова) 

 

Novović, Z., Mihić, Lj., Vučić, T., & Novakov, I. (2015). Stress generation: Unique for 

depression symptoms or not? In K. A. Moore, S. Howard, P. Buchwald (Eds.). Stress and 

Anxiety. Applications to Schools, Well-Being, Coping, and Internet Use (pp 91-100). Berlin: 

Logos Verlag.  

Бодови: 4,16   

 

2) Рад у међународном часопису – М23 (4 бода) 

 

Popović-Petrović, S., Kovač, A., Kovač, N., Tovilović, S., Novakov, I. & Ćulibrk, D. (2016). 

Secondary lymphedema of the arm, the perception of disease, self-eficacy and depression as 

determinants of quality of life in patients with breast cancer. Vojnosanitetski pregled, 75(10), 

961-967. DOI: 10.2298/VSP160613006P 

Бодови: 3,33 

Novakov, I., Popović-Petrović, S., Dugandžija, T, & Tatić, M. (2018). Empirical validation of 

the integrative psychological group intervention for women with breast cancer – preliminary 

results. Vojnosanitetski pregled (accepted manuscript). DOI: 10.2298/VSP171011004N 

Бодови: 3,33 

3) Рад у националном часопису међународног значаја – М24 (4 бода) 

Нововић, З., Игњатовић, И., Дујмовић, А., и Новаков, И. (2014). Инвентар супресије 

мисли – бели медвед: валидација српског превода. Примењена психологија, 7 (додатак), 

325-345. DOI: 10.19090/pp.2014.3-1.325-345 



Бодови: 3,33 

Новаков, И. и Нововић, З. (2016). Однос креативности и тенденције ка испољавању 

психопатолошких симптома у светлу модела заједничке вулнерабилности. Примењена 

психологија, 9(3), 273-291. DOI: 10.19090/pp.2016.3.273-291 

Бодови: 4 

4) Рад у врхунском часопису националног значаја – М51 (3 бода) 

Новаков, И. (2018). Когнитивне и персонолошке детерминанте индикатора креативности 

код студената. Настава и васпитање, 67(3), 419-438. DOI: 10.5937/nasvas1803419N 

Бодови: 3 

5) Рад у истактнутом националном часопису – М52 (1,5 бодова) 

Popović-Petrović, S., Kovač, A., Novakov, I. & Tatić, M. (2017). Functional complications 

following breast cancer therapy and the role of rehabilitation in recovery of functional status – a 

case report. Sanamed, 12(1), 37-40. DOI: 10.24125/sanamed.v1i1.172 

Бодови: 1,25  

6) Саопштења са међународног скупа штампано у целини М33 (1 бод) 

Novakov, I. (2018). Divergent thinking between personality and cognition: The role of verbal 

fluency, working memory and executive functioning. Proceedings of the XXIV scientific 

conference Empirical Studies in Psychology. Belgrade: Institute of psychology & Laboratory for 

experimental psychology, Faculty of philosophy, 72-77. ISBN 978-86-6427-090-8 

Бодови: 1 

7) Саопштења са међународног скупа штампано у изводу М34 (0,5 бодова) 

Novakov, I., Ignjatović, I., Dujmović, A., & Novović, Z. (2013). Cognitive-affective  mediators 

between violence exposure and symptoms of generalized anxiety disorder  (GAD). 34
th

 Stress 

and Anxiety Research Society (STAR) conference, July 1st-3rd, 2013. Faro, Portugal         

Бодови: 0,42 

Dujmović, A., Ignjatović, I., Novakov, I., & Novović Z. (2013). Psychosocial risk factors for 

vulnerability to depression and anxiety. 34
th

 Stress and Anxiety Research Society (STAR) 

conference, July 1st-3rd, 2013. Faro, Portugal.                                                                               

Бодови: 0,42 



Novovic, Z., Mihić, L., Vučić, T., & Novakov, I. (2014). Stress generation: Is it unique to 

depression? 35
th

 Stress and Anxiety Research Society (STAR) international conference, July 2
nd

-

4
th

, 2014. Cluj-Napoca, Romania: Babes-Bolyai University. ISBN: 978-606-8244-87-7     

Бодови: 0,42 

Novakov I., Mihić, L., & Novović, Z. (2015). Rebound effect in suppression of stressful 

autobiographical memories – instruction dependent or not? Rome Workshop on Experimental 

Psychopathology, March 20th-21st, 2015. Rome, Italy. Book of abstracts: 47. 

ISBN:9788898991129                                                                                                                       

Бодови: 0,5 

Новаков, И., Лакетић, Ј. и Милинковић, И. (2016). Психометријске карактеристике 

српског превода упитника за процену схизотипалне личности – SPQ-BR. Четврти 

сарајевски дани психологије, 21.-23. април, 2016. Сарајево, Босна и Херцеговина. Зборник 

сажетака: 33. ISBN: 978-9958-625-48-0                                                                                               

Бодови: 0,5 

Novakov, I. & Novović, Z. (2016). Is schizotypy an important predictor of creative behavior? 

12th International Conference Days of Applied Psychology, September 30th-October 1th, 2016. 

Niš, RS. Book of abstracts: 24. ISBN: 978-86-7379-422-8  

Бодови: 0,5 

Matković, A. & Novakov, I. (2018). Violence among adolescents in the age of technology – a 

new phenomenon or an old problem in Serbia? Географии детства: Междисциплинарньій 

синтез исследовательских подходов и практик, 29-31. maj, 2018. Vladivostok, Russia. 

Knjiga rezimea: 9-13. ISBN: 978-5-00045-583-8  

Бодови: 0,5 

8) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини М63 (0,5 бодова) 

Новаков, И. (2013). Да ли су когнитивне способности довољни предиктори дивергентног 

мишљења или су важне и особине личности? Зборник радова са 19. научног скупа 

Емпиријска истраживања у психологији. Београд: Институт за психологију и 

Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет, 88-95. ISBN 978-

86-88803-46-5  

Бодови: 0,5 

Новаков, И. (2015). Улога репресивног и супресивног стила у когнитивно-афективним 

компонентама приступа аутобиографском материјалу. Зборник радова са XXI научног 



скупа Емпиријска истраживања у психологији. Београд: Институт за психологију и 

Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет, 83-92. ISBN 978-

86-6427-025-0 

Бодови: 0,5 

Новаков, И. (2016). Експлорација стилова психопатских тенденција на општој 

популацији и испитивање разлика на димензијама емпатије. Зборник радова са XXII 

научног скупа Емпиријска истраживања у психологији. Београд: Институт за психологију 

и Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет, 66-74. ISBN 978-

86-6427-047-2 

Бодови: 0,5 

9) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу М64 (0,2 бода) 

Обрић, М., Матановић, Ј., Мајсторовић, Н., Новаков, И., и Премић, В. (2011). Значај 

централности рада за активизам и флексибилност у поновном запошљавању. 59. Научно – 

стручни скуп психолога Србије „Наш идентитет и друштвене промене“, 1-4. јун. 

Сокобања, РС. Књига резимеа: 131-132. ISBN 978-86-83797-85-1 

Бодови: 0,14 

Новаков, И. (2012). Да ли конструкт потребе за сазнањем припада домену особина 

личности или домену когниције? 60. Научно – стручни скуп психолога Србије „Мерење и 

процена у психологији“, 30. мај-02. јун. Београд, РС. Књига резимеа: 204-205. ISBN 978-

86-83797-93-6  

Бодови: 0,2 

Новаков, И. (2013). Да ли су когнитивне способности довољни предиктори дивергентног 

мишљења или су важне и особине личности? 19. научни скуп Емпиријска истраживања у 

психологији, 22-24. март. Београд, РС. Књига резимеа: 20-21. ISBN 978-86-88803-26-7  

Бодови: 0,2 

Новаков, И. (2013). Однос креативности и тенденције ка психопатологији у светлу 

модела дељене вулнерабилности. 19. научни скуп Емпиријска истраживања у психологији, 

22-24. март. Београд, РС. Књига резимеа: 193-194. ISBN 978-86-88803-26-7  

Бодови: 0,2 

Новаков, И., Дујмовић, А., и Игњатовић, И. (2013). Супресија као медијатор између 

вулнерабилности и симптома емоционалних поремећаја. Савремени трендови у 



психологији, 11-13. октобар, Нови Сад, РС. Књига резимеа: 38-39. ISBN 978-86-6065-174-9  

Бодови: 0,2 

Novakov, I., Čolović, P., Smederevac, S., & Mitrović, D. (2013). Personality types based on 

dimensions of revised Gray’s model. Current trends in psychology, October 11-13th. Novi Sad, 

Serbia. Book of abstracts: 55-56. ISBN 978-86-6065-174-9  

Бодови: 0,17 

Игњатовић, И., Новаков, И., Дујмовић, A., и Нововић, З. (2013). Психометријске 

карактеристике српског превода Белог медведа - инвентара супресије. Савремени 

трендови у психологији, 11-13. октобар. Нови Сад, РС. Књига резимеа: 62-63. ISBN 978-

86-6065-174-9  

Бодови: 0,17 

Новаков, И., и Нововић, З. (2014). Релација психолошке нефлексибилности са 

симптомима анксиозности и депресије – модераторска улога стресних животних догађаја. 

20. научни скуп Емпиријска истраживања у психологији, 28-30. март. Београд, РС. Књига 

резимеа: 190-191. ISBN 978-86-88803-47-2  

Бодови: 0,2 

Новаков, И. (2015). Улога репресивног и супресивног стила у когнитивно-афективним 

компонентама приступа аутобиографском материјалу. 21. научни скуп Емпиријска 

истраживања у психологији, 27-29. март. Београд, РС. Књига резимеа: 163-164. ISBN 978-

86-6427-005-2 

Бодови: 0,2 

Новаков, И. (2015). Значај доживљаја животног смисла и оријентације ка захвалности за 

психотерапију и ментално здравље. 5. конгрес психотерапеута Србије „Љубав и 

психотерапија“, 22-25. октобар. Београд, РС. Књига резимеа: 147-148. ISBN 978-86-6423-

017-9  

Бодови: 0,2 

Новаков, И. (2015). Примена арт психотерапије у раду са клијентима са дијагнозом 

психозе и схизофреније. 5. конгрес психотерапеута Србије „Љубав и психотерапија“, 22-

25. октобар.  Београд, РС. Књига резимеа: 105-106. ISBN 978-86-6423-017-9  

Бодови: 0,2 

Новаков, И., Михић, Љ., и Нововић, З. (2015). Утицај типа инструкције на ефекат 



накнадног појачања у задатку супресије непријатног аутобиографског садржаја. 

Савремени трендови у психологији, 29-31. октобар. Нови Сад, РС. Књига резимеа: 44-46. 

ISBN 978-86-6065-333-0  

Бодови: 0,2 

Новаков, И. (2016). Експлорација стилова психопатских тенденција на општој 

популацији и испитивање разлика на димензијама емпатије. 22. научни скуп Емпиријска 

истраживања у психологији, 18-20. март. Београд, РС. Књига резимеа: 149-150.  ISBN 

978-86-6427-027-4  

Бодови: 0,2 

Новаков, И., Жунић В., Драпшин, М., Чоловић, П. и Нововић, З. (2016). Испитивање 

кластера схизотипалних искустава у неклиничкој популацији. 64. Научно-стручни скуп 

психолога Србије „Релације и границе – психологија и интерперсонални односи“, 25-28. 

мај. Златибор, РС. Књига резимеа: 103-104. ISBN 978-86-89377-22-4  

Бодови: 0,14 

Novakov, I. & Novović, Z. (2017). Is there a benign schizotypy? Exploring the differencecs 

between clusters of schizotypy on mental health and psychopathology. 23rd Empirical Studies in 

Psychology, March 24th-26th. Belgrade, Serbia. Knjiga rezimea: 22-23. ISBN 978-86-6427-048-

9  

Бодови: 0,2 
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Бодови: 0,2 
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Sad, Serbia. Knjiga rezimea: 70-71. ISBN 978-86-6065-434-4 

Бодови: 0,2 
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fluelncy, working memory and executive functioning. 24th Empirical Studies in Psychology, 

March 23rd-25th. Belgrade, Serbia. Knjiga rezimea: 58-59. 

Бодови: 0,2 
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IV АНАЛИЗА РАДОВА КАНДИДАТА (само радови који кандидата квалификују за 

предложено звање) 

 

Новаков, И. (2017). Схизотипија између вулнерабилности за ментални поремећај и 

адаптивног потенцијала: валидација модела бенигне схизтипије. Докторска 

дисертација: Филозофски факултет, Нови Сад. (М70) 

 

У својој докторској дисертацији кандидаткиња се бавила феноменом „бенигне“ 

схизотипије који се развио из оквира потпуно димензионалног приступа разумевању 

схизотипалних одлика. Према моделу бенигне схизотипије претпоставља се да неке особе 

упркос необичним психичким доживљајима могу имати високо постигнуће на мерама 

благостања, креативности и духовности, те бити високо функционалне, премда су налази у 

овој области још увек контрадикторни. Примарни циљеви истраживања били су 

репликација резултата који показују да је у неклиничкој популацији могуће регистровати 

кластер који одговара феномену бенигне схизотипије, те валидација овог кластера кроз 

истраживање релација са менталним здрављем, креативношћу, когнитивним, 

персонолошким и срединским варијаблама, а све у циљу проширивања корпуса сазнања о 

овом феномену. Резултати истраживања показали су да је на нивоу неклиничке 

популације могуће регистровати кластер социјалног повлачења, кластер ниске 

схизотипије (све схизотипалне димензије исподпросечно изражене), кластер необичних 

искустава и кластер високе схизотипије (све димензије високо изражене). Испоставило се 

да кластер необичних искустава у највећој мери одговара бенигној схизотипији и да је 

показао најадаптивније карактеристике у поређењу са кластером социјалног повлачења и 

кластером високе схизотипије. Са друге стране, кластер високе схизотипије показао је 

највише индикатора дисфункционалности. Добијени резултати претежно иду у прилог 

концепту бенигне схизотипије, показујући да поједине особе иако имају необична 

унутрашња искуства, могу манифестовати високо благостање, повољан склоп 

неклиничких особина личности, те одлике као што су склоност ка духовности, уз повољне 

корелате у виду одређених демографских и биографских фактора. Ипак, добијени 

резултати доводе у питање повезаност између схизотипије и креативности, те постављају 

нова питања и изазове у вези са будућношћу концепта бенигне схизотипије. 

 

Novović, Z., Mihić, Lj., Vučić, T., & Novakov, I. (2015). Stress generation: Unique for 

depression symptoms or not? In K. A. Moore, S. Howard, P. Buchwald (Eds.). Stress and 

Anxiety. Applications to Schools, Well-Being, Coping, and Internet Use (pp 91-100). Berlin: 

Logos Verlag. (М14) 

На основу досадашњих сазнања о томе да стрес не мора бити само каузални фактор у 

развоју поремећаја, већ може бити и њихова последица, спроведено је проспективно 



истраживање како би се проверило да ли симптоми депресивних и анксиозних поремећаја 

могу предвидети различите врсте негативних догђаја, при чему је контролисан хроницитет 

догађаја. Симптоми депресије су предвиђали трајање стресних догађаја из претходног 

периода, али су учествовали и у генерисању претећих догађаја у будућности. Симптоми 

агорафобије су значајно предвиђали стресне догађаје на интерперсоналном плану. Рад је 

остварио значајан допринос у провери како хипотрезе о генерисању стреса, тако и других 

теоријских постваки у вези односа поремећаја и стресних догађаја. 

 

Novakov, I., Popović-Petrović, S., Dugandžija, T, & Tatić, M. (2018). Empirical validation 

of the integrative psychological group intervention for women with breast cancer – 

preliminary results. Vojnosanitetski pregled (accepted manuscript). DOI: 

10.2298/VSP171011004N (М23) 

У овом раду аутори се баве емпиријском валидацијом ефеката психолошке групне 

интервенције са интегративним приступом, на афективно стање жена које су оперисане 

због карцинома дојке. Истраживање је спроведено на узорку од 30 испитаница, просечне 

старости 53.17 година. Након операције, хоспитализоване пацијенткиње су учествовале у 

интегративној групној сесији која се састојала од 1) супортивно-експресивног дела, 2) 

психо-едукативног и 3) здравствено-едукативног сегмента. Показано је да након учешћа у 

психолошкој групној интервенцији долази до статистички значајног повећања позитивног 

афекта, те статистички значајног смањења негативног афекта. Даље, испоставило се да 

повишен неуротицизам и снижени симптоми депресије значајно предвиђају повећање 

позитивног афекта, као и да испитанице које имају повишене симптоме депресије и, 

маргинално значајно, вишу наду, остварују изразитије смањење негативног афекта након 

учешћа у интервенцији. Добијени резултати показали су да интегративна психолошка 

групна интервенција има позитиван краткорочни ефекат на афективно стање 

пацијенткиња оперисаних због карцинома дојке, те да различите психолошке варијабле 

могу играти значајну улогу у предикцији промене на плану афективног стања.  

Popović-Petrović, S., Kovač, A., Kovač, N., Tovilović, S., Novakov, I. & Ćulibrk, D. (2016). 

Secondary lymphedema of the arm, the perception of disease, self-eficacy and depression as 

determinants of quality of life in patients with breast cancer. Vojnosanitetski pregled, 

75(10), 961-967. DOI: 10.2298/VSP160613006P (М23) 

У овом истраживању, група аутора се бавила испитивањем разлика у квалитету живота 

код пацијенткиња са дијагнозом карцинома дојке, у односу на то да ли имају лимфедем 

руке или не, као и утврђивањем разлике у перцепцији болести, депресивним симптомима 

и самоефикасности, као чинилаца који доприносе укупном квалитету живота. 

Истраживање је спроведено на узорку од 64 пацијенткиње – 34 са лимфедемом руке и 30 

без лимфедема. Није пронађена значајна разлика између група према укупном скору на 

мери квалитета живота, као ни према појединачним супскалама (физичко благостање, 



социјално/породично благостање, емоционално благостање, функционално благостање, 

скала карцинома дојке и скала руке). Перцепција болести и депресија показале су се као 

значајни предиктори квалитета живота и објашњавају 50.2% варијансе укупног квалитета 

живота. Резултати овог истраживања указују на важност свеобухватног програма 

рехабилитације, усмереног како на функционалне, тако и на психосоцијалне аспекте.  

Нововић, З., Игњатовић, И., Дујмовић, А., и Новаков, И. (2014). Инвентар супресије 

мисли – бели медвед: валидација српског превода. Примењена психологија, 7 

(додатак), 325-345. DOI: 10.19090/pp.2014.3-1.325-345 (М24) 

У овом раду аутори проверавају психометријске карактеристике српског превода 

Инвентара супресије – Бели медвед Вегнера и Занакоса (1994) на узорку од 279 

испитаника, просечне старости 20.12 година. Конфирмативном факторском анализом није 

подржана јединствена димензија у основи 15 ставки инвентара, а најадекватније 

показатеље подесности показала је кратка верзија са шест ајтема који се односе на 

интрузије, супресију и дистракцију. Нема значајних разлика у психометријским 

карактеристикама између целе скале и шестоајтемске верзије. Унутрашња конзистентност 

обе скале је добра. Обе верзије умерено корелирају са симптомима анксиозних поремећаја 

и депресије, као и са мерама опште вулнерабилности за различите поремећаје (негативан 

афективитет, психолошка нефлексибилност, димензијама личности теорије осетљивости 

на поткрепљење) и са мером теоријски сродног конструкта – скалом руминација. Оба 

инвентара поседују и инкременталну валидност јер значајно доприносе објашњењу 

симптома депресије и генерализованог анксиозног поремећаја када се контролише 

допринос негативног афективитета. Истраживање указује на добре психометријске 

карактеристике инструмента, како у целини, тако и у скраћеном облику. 

Новаков, И. и Нововић, З. (2016). Однос креативности и тенденције ка испољавању 

психопатолошких симптома у светлу модела заједничке вулнерабилности. 

Примењена психологија, 9(3), 273-291. DOI: 10.19090/pp.2016.3.273-291 (М24) 

У овом истраживању ауторке су се бавиле испитивањем модела дељене вулнерабилности 

који објашњава повезаност између креативности и психопатологије користећи три групе 

варијабли: 1) протективне факторе (висока интелигенција, добри капацитети радне 

меморије и висока когнитивна флексибилности), затим 2) факторе ризика (ниже 

интелектуалне способности, лошији капацитет радне меморије и когнитивна ригидност) и 

3) дељени фактори вулнерабилности (отвореност ка искуству, хиперконективитет и 

снижена латентна инхибиција). Истраживање је спроведено на узорку од 151 испитаника, 

просечне старости 18,56 година. Резултати истраживања демонстрирали су да су се као 

значајни предиктори креативности показали отвореност ка искуству, склоност ка 

синестезији, латентна инхибиција и, маргинално значајно, радна меморија. Са друге 

стране, као значајни предиктори симптома различитих менталних поремећаја показали су 

се низак капацитет радне меморије и маргинално значајно, тенденција ка синестезији. 

Добијени резултати делимично подржавају хипотезе модела дељене вулнерабилности, али 



такође указују и на нека нова питања која би вредело истражити у будућности. 
 

Новаков, И. (2018). Когнитивне и персонолошке детерминанте индикатора 

креативности код студената. Настава и васпитање, 67(3), 419-438. DOI: 

10.5937/nasvas1803419N (М51) 

У овом раду ауторка се бавила питањем које когнитивне карактеристике и особине 

личности одликују особе са израженим креативним диспозицијама. Циљ рада је био да се 

испита предиктивна моћ различитих когнитивних и персонолошких варијабли када су у 

питању два индикатора креативности – дивергентно мишљење и креативно понашање код 

студената. Истраживање је спроведено на узорку од 181 испитаника (просечне старости 

20.09 година) који су чинили студенти Филозофског и Природно-математичког факултета 

Универзитета  у Новом Саду. Применом мултипле регресионе анализе показало се да су се 

као значајни предиктори дивергентног мишљења издвојили висока фонемска флуентност, 

слабији капацитет радне меморије, изражена отвореност ка искуству и ниска пријатност. 

Такође, испоставило се да склоност ка креативном понашању најбоље предвиђају већа 

брзина визуелне претраге и процесирања, висока отвореност ка искуству и тенденција ка 

ниској пријатности. Резултати истраживања указују на то да когнитивне карактеристике и 

особине личности представљају важне детерминанте како дивергентне продукције, тако и 

креативног понашања. Практичне импликације налаза односе се на могућности 

ефективнијег препознавања креативних појединаца и њихових одлика у наставном 

контексту, те подстицања потенцијала.  

 

V ПОДАЦИ О ЦИТИРАНОСТИ 
 

Укупан број хетероцитата је 4. 
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VI ПОДАЦИ О АНГАЖОВАЊУ У РУКОВОЂЕЊУ НАУЧНИМ РАДОМ 

 

Др Ивана Новаков ангажована је као рецензент часописа Института за онкологију 

Војводине - Archive of Oncology.  
 

 

VII ДОПРИНОС УНАПРЕЂЕЊУ НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА У ОБЛАСТИ У 

КОЈОЈ СЕ КАНДИДАТ БИРА (навести податке о научном ангажману кандидата и 

квалитативне показатеље доприноса) 

 

Као сарадник, др Ивана Новаков била је као студент волонтер учествовала на пројекту 

„Наследни, средински и психолошки чиниоци менталног здравља“ који је финансиран од 

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Била је 

ангажована у реализацији трибине и активности приликом спровођења програма 

„Промоција мреже за ментално здравље“ који спроводи Caritas Србије у оквиру ЕУ 

програма „Подршка цивилном друштву“. Такође, кандидаткиња је била учесник у више 

домаћих пројеката (као што су „Знањем ка превенцији и против митова о раку“, „РизикО“ 

и тд) реализованих у сарадњи Института за онкологију Војводине и Градске управе за 

здравство града Новог Сада, а усмерених на теме промоције менталног здравља, 

превенције малигних болести, те побољшања квалитета живота и пружања психолошке 

подршке особама оболелим од рака. Актуелно је носилац наставка прошлогодишњег 

пројекта под називом „РизикО 2019“ насталог као продукт сарадње Института за 

онкологију Војводине, Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад и Градске 

управе за здравство града Новог Сада. 



 

У склопу курикулума докторских студија, у периоду од 2013. до 2017. године,  др Ивана 

Новаков била је ангажована у држању наставе на предметима из области психопатологије 

и клиничке психологије на Филозофском факултету у Новом Саду, односно на 

предметима Основи клиничке психологије, Психологија менталних поремећаја, 

Савремене теорије психопатлогије. Од 2016. године кандидаткиња је повремено 

ангажована kao гост у држању наставе студентима медицинске рехабилитације и 

здравствене неге на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду из области тема 

везаних за психоонколошку рехабилитацију, у оквиру Службе за физикалну медицину и 

рехабилитацију Института за онкологију Војводине и Катедре за онкологију Медицинског 

факултета. Такође, била је ангажована као гостујући предавач на Факултету за медије и 

комуникације (ФМК) у организацији Лабораторије за психолошка истраживања са 

предавањем на тему „Корак ближе ка разумевању креативности – релација са 

психопатолошким тенденцијама, когнитивним способностима и особинама личности“, 

одржаном у Београду 2013. године. Као предавач по позиву учествовала је и на трећем 

семинару „У фокусу“ на тему „Лимфедем и липедем“ у организацији Друштва за борбу 

против рака, одржаном у Сомбору, 2019. године. 

Научне радове из области психологије објављивала је у референтним домаћим 

академским часописима, те презентовала радове на бројним научним и стручним 

скуповима од националног значаја. Такође, учествовала је на више скупова и 

конференција од међународног значаја и коаутор је поглавља објављеног у међународној 

монографији. 

Тренутно је ангажована као стручни рецензент часописа Института за онкологију 

Војводине - Archive of Oncology. Члан је Сенолошког удружења Србије (Serbian Senologic 

Society). 

VIII ПОДАЦИ О ФОРМИРАЊУ НАУЧНОГ КАДРА 

IX КВАНТИТАТИВНА ОЦЕНА КАНДИДАТОВИХ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 

(табеларни приказ) 

 

категорија  број радова Ефективни 

бодови 

Кориговани 

бодови 

M70          1   6 6 

М14    1 5 4,16 

М23   2 8 6,66 

М24   2 8 7,33 

М51   1 3 3 

М52    1 1,5 1,25 

М33  1 1 1 

М34   7 3,5 3,26 

М63    3 1,5 1,5 

М64    19 3,8 3,62 

Укупно бодова  41,3 37,78 
 



 

 X ЗАКЉУЧАК СА ПРЕДЛОГОМ КОМИСИЈЕ 

На основу анализе квантитативних и квалитативних показатеља научног рада др 

Иване Новаков, комисија је закључила да кандидаткиња задовољава све услове за 

избор у звање научног сарадника.  

Као млади научник-практичар постигла је низ квалитативних достигнућа: 

учетвовала на међународним конференцијама, руководилац је пројекта, рецензент 

часописа, гост предавач на факултетима Универзитета у Новом Саду и Београду, 

коаутор је, а још чешће аутор у признатим домаћим и међународним часописима и 

једном међународном тематском зборнику.  

У погледу квантитативних услова њена продукција превазилази, више него два пута, 

неопходне услове за избор у звање научног сарадника. Поред одбрањене докторске 

дисертације (6 бодова), аутор је и коаутор радова који припадају свим траженим 

категоријама. Од потребних 10 бодова према првом критеријуму, она има преко 29, а 

задовољава и други критеријум где је неопходно да има 6 бодова из међународно 

признатих часописа.  

На основу свега изнесеног комисија предлаже да др Ивана Новаков буде изабрана у 

звање научног сарадника. 
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