
 

                                                                                                                      Прилог 5. 

 

Назив факултета који подноси захтев:  

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

 

 

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА 

 

I   Општи подаци о кандидату 
Име и презиме: Јована Трбојевић  

Година рођења: 1988. година 

ЈМБГ: 1410988805022 

Назив институције у којој је кандидат стално запослен: Матица српска 

 

Дипломирала: Основне академске студије психологије, 2010. године, 

Филозофски факултет, Одсек за психологију, Универзитет у Новом Саду 
Магистрирала (Мастерирала): Мастер академске студије психологије, 2012. 

године, Филозофски факултет, Одсек за психологију, Универзитет у Новом Саду 
Докторирала: Докторске академске студије психологије, 2018. године, 

Филозофски факултет, Одсек за психологију, Универзитет у Новом Саду 
Постојеће научно звање: -  

Научно звање које се тражи: научни сарадник 

Област науке у којој се тражи звање: Друштвено-хуманистичке науке 

Грана науке у којој се тражи звање: Психологија 

Научна дисциплина у којој се тражи звање: Психологија  

Назив научног матичног одбора којем се захтев упућује: Матични научни 

одбор за филозофију, психологију, педагогију и социологију 

 

II  Датум избора-реизбора у научно звање: 
 Научни сарадник:/ 

 Виши научни сарадник:/ 

 

III  Научно-истраживачки резултати (прилог 1 и 2 правилника): 

 

1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације међународног значаја (уз доношење на увид) (М10): 

 

       број         вредност    укупно 

 

М11 = 

     М12 = 

     М13 = 

     М14 =                

     М15 = 

     М16 = 

     М17 = 
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     М18 = 

2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20): 

 

       број         вредност                укупно 

     М21 = 

     М22 = 

     М23 = 

     М24 =               11         9*4+2*3,3                 42,6 

     М25 = 

     М26 = 

     М27 = 

     М28 = 

3. Зборници са међународних научних скупова (М30): 

 

број         вредност                 укупно 

М31 = 

     М32 = 

     М33 = 

     М34 =             24   18*0,5+5* 0,42+1*0,36     11,44 

     М35 = 

     М36 = 

4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације националног значаја; научни преводи и 

критичка издања грађе, библиографске публикације (М40): 

 

       број         вредност                укупно 

     М41 = 

     М42 = 

     М43 = 

     М44 = 

     М45 =              4          3*1,5+1*1,2             5,7 

     М46 = 

     М47 = 

     М48 = 

     М49 = 

 

5. Радови у часописи националног значаја (М50): 

 

број         вредност                  укупно 

   М51 =               1               1*3                        3 

   М52 =               2               2*1,5                     3 

   М53 =               2               2*1                        2 

   М54 = 

   М55 = 

   М56 = 
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6. Предавања по позиву на скуповима националног значaja (M60): 

 

број         вредност          укупно 

      М61 = 

      М62 = 

      М63 =                1                1*0,5                  0,5 

      М64 =                36      32*0,2 + 4*0,17        7,08 

      М65 = 

      М66 = 

 

7. Одбрањена докторска дисертација (М70): 

број         вредност          укупно 

      М70 =                 1                 6                     6 

 

8. Техничка и развојна решења (М80) 

број         вредност    укупно 

      М81 = 

      М82 = 

      М83 = 

      М84 = 

      М85 = 

      М86 = 

М87 = 

 

9. Патенти (М90): 

број         вредност    укупно 

      М91 = 

      М92 = 

      М93 = 

М94 =  

М95 = 

М96 = 

М97 = 

М98 = 

М99 = 

 

10. Изведена дела, награде, студије, изложбе, жирирања и кустоски рад од 

међународног значаја(M100): 

број         вредност    укупно 

 

М100 = 

М101 =  

М102 = 

М103 = 

М104 = 
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М105 = 

М106 = 

М107 = 

 

11. Изведена дела, награде, студије ,изложбе од националног значаja(M100): 

број         вредност    укупно 

 

M108=  

M109=  

M110=  

M111=  

M112= 

 

12. Документи припремљeни у вези са креирањем и анализом јавних политика  

(M120): 

број         вредност    укупно 

 

M121=  

M122=  

M123=  

M124= 

 

 

IV  Квалитативна оцена научног доприноса (прилог 1. Правилника): 

 

1.Показатељи успеха у научном раду: 
(Награде и признања за научни рад додељене од стране релевантних научних институција и 

друштава; уводна предавања на научним конференцијама и друга предавања по позиву; чланства у 

одборима међународних научних конференција; чланства у одборима научних друштава; чланства у 

уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката) 
 

Награда: диплома и плакета за треће место као најбоља усмена презентација младог 

истраживача на међународној конференцији: 5th International Scientific Conference: From 

Active Childhood to Healthy Aging (април, 2019. године). Награда је додељена од стране 

International Association of Sport Kinetics (IASK).  
 

Предавања по позиву: гост предавач на предмету Когнитивна психологија (мастер 

студије), 2015. године. на Филозофском факултету, Универзитет у Новом Саду; предавач по 

позиву на Soft Skills Academy, Факултет техничких наука, новембар 2016. и 2017. године; 

предавач по позиву на Факултету за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић, у оквиру 

трибина за студенте, 2015. и 2016. године; предавач по позиву на Факултету за спорт и 

туризам – ТИМС у Новом Саду у оквиру предмета Управљање процесима комуникације са 

потрошачима (предмет води проф. Виолета Зубанов) током 2018. и 2019. године; предавач 

по позиву на пројекту и програму обуке за студенте Новосадског универзитета Фокус на 

новим лидерима, 2015. године. Предавач по позиву Института за јавно здравље Војводине 

током 2017 2019. године у оквиру пројекта „Кажи како се осећаш“. 
 

Чланства и рад у часописима: кандидаткиња је рецензент у научним часописима: 

Теме, Психолошка истраживања и Exercise and Quality of Life Journal; секретар научног 
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часописа за друштвене и хуманистичке науке на енглеском језику „SYNAXA: Matica Srpska 

International Journal for Social Sciences, Arts, and Culture“, а као стручни сарадник у Матици 

српској задужена је за издања научних монографија и публикација и научноистраживачке 

пројекте из области друштвених и природних наука.  
Члан је Друштва психолога Србије (број чланске карте 4041), члан Удружења за 

психотерапију, саветовање и коучинг Србије, сарадник Рукометног савеза Војводине и 

редовни члан Матице српске.  
 

 

2. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању 

научних кадрова: 
(Допринос развоју науке у земљи; менторство при изради мастер, магистарских и докторских 

радова, руковођење специјалистичким радовима; педагошки рад; међународна сарадња; организација 

научних скупова) 
 

Кандидаткиња је била школски психолог у основној школи „Прва војвођанска 

бригада“, током 2013/2014. године, професор психологије, „Карловачка гимназија“ (замена) 

током 2016. године, демонстратор вежби из предмета Развојна психологија за непсихолошке 

групе током 2012/2013 године и 2013/2014 године; демонстратор вежби из предмета Развојна 

психологија за непсихолошке групе током 2012/2013 године и 2013/2014 године на 

Филозофском факултету, Универзитет у Новом Саду. 
Један је од аутора програма стручног усавршавања просветних радника акредитованог 

од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања („Унапређење емоционалних 

комептенција деце“, број 86) и приручника Кажи како се осећаш (издавач: Институт за јавно 

здравље Војводине, 2019, Петроварадин: Futura, ISBN 978-86-86185-65-5) и радне свеске 

„Није зезање“, која је резултата пројекта „Није зезање“. 
Била је члан Организационог одбора Првог конгреса за психотерапију, саветовање и 

коучинг 2016. године и секретар скупа, волонирала је на научном скупу Савремени трендови 

у психологији 2011. године, на научном скупу Mini conference on political psychology in South-

Eastern European 2016. године одржане на Филозофском факултету у Новом Саду и 

семинарима организованим у оквиру пројекта Вртић као сигурна база. 
 

3.Организација научног рада: 
(Руковођење пројектима, потпројектима и задацима; технолошки пројекти, патенти, иновације и 

резултати примењени у пракси; руковођење научним и стручним друштвима; значајне активности у 

комисијама и телима Министарства за науку и технолошки развој и телима других министарстава 

везаних за научну делатност; руковођење научним институтцијама) 
 

Кандидаткиња као стручни сарадник у Матици српској за област друштвених и 

природних наука, руководи научноистраживачким пројектима и публикацијама обе области. 
Члан истраживач на пројектима: „Евалуација програма за превенцију вршњачког 

насиља” и „Expressing Love in Marriage: Age, Gender and Cultural Differences” финансираног 

од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 

Министарства просвете, науке и шпорта Републике Хрватске.  
Од 2012. до 2016. године била је координатор психолошког тима који је учествовао на 

пројекту „Могућност побољшања интелектуалних, моторичких и кардио-респираторних 

способности деце помоћу кинезиолошких активности“ подржаног од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. У оквиру тог ангажовања вршила је тестирање 

предшколске и школске деце батеријама тестова, преводила и адаптирала тест когнитивних 

способности (Cognitive Assessment System), учествовала у уносу и обради података и даљем 

планирању истраживања.  
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Од августа 2016. до 2018 била је члан тима на пројекту НИЈЕ ЗЕЗАЊЕ подржаног од 

стране Града Новог Сада: један од аутора Радне свеске за ученике петих разреда, један од 

креатора радионица за рад са ученицима петих разреда, администратор Фејсбук странице и 

сајта НИЈЕ ЗЕЗАЊЕ. 
Од септембра 2014. године до 2018. била је координатор програма „Бесплатна школа 

родитељства за самохране родитеље и саветовалиште за децу“ финансираног од стране 

Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију и водитељ 

радионичарског и саветодавног рада са децом разведених родитеља. 
 

4. Квалитет научних резултата: 
(Утицајност;  параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандидатових радова; 

ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја коаутора; степен самосталности и 

степен учешћа у реализацији радова у научним центрима у земљи и иностранству; допринос 

кандидата реализацији коауторских радова;  значај радова) 
 

 

У наредној табели је приказан ефективни број радова и број радова нормиран на 

основу броја коаутора: 

Категоризација Број радова Број бодова Укупно 

М24 11 9*4+2*3,3 42,6 

М34 24 18*0,5+5* 0,42+1*0,36 11,44 

М45 4 3*1,5+1*1,2 5,7 

М51 1 1*3 3 

М52 2 2*1,5 3 

М53 2 2*1 2 

М63 1 1*0,5 0,5 

М64 36 32*0,2 + 4*0,17 7,08 

М70 1 1*6 6 

Укупан број бодова без М70 75,32 

Укупан број бодова 81,32 

 

 

Кандидаткиња је објавила већи број радова у националним часописима 

међународног значаја (М24=11), учествовала у великом броју међународних научних 

конференција (М34=24) – како у земљи (М64=36), тако и у иностранству. Објавила је четири 

рада у монографијама националног значаја (М45=4), пет радова из категорије националних 

часописа (М51=1; М52=2, М53=2). Када се узме у обзир целокупна научна продукција 

кандидата (веома богата научна продукција) може се уочити да су ужа поља интересовања 

кандидаткиње развојна психологија и психологија спорта. Кандидаткиња исказује 

способност писања релевантних научних радова, из области које су му ужа и шира 

специјалност, са освртом на актуелне феномене и теме у оквиру психологије. Из научне 

продукције уочава се да кандидаткиња прати развој психологије као науке, али и друштвене 

промене, те на спремност да се истражују конструкти који имају релевантну улогу у животу 

појединца, а нису добили значајну истраживачку пажњу у прошлости. 
Подаци о цитираности (пдоаци добијени од Библиотеке Матице српске и анализом базе 

пдоатака Google Scholar) да су њени радови постигли 7 хетероцитата, 4 самоцитата, а да хи-



 7

 

индекс износи 1. Кандидаткиња је на већем броју радова први и/или једини аутор, највећи 

број коаутора је 4. Радови у великој мери доприносе проширењу теоријских-психолошких 

конструката, као и проширењу емпиријских података у областима где су поједине теме у 

мањој мери испитиване. Ту спада и дисератација кандидаткиње која представља први рад и 

истраживање на тему одустајања од спорта у адолесценцији у Србији. Ово је значајан 

феномен који утиче на квалитет спорта, али и само друштво и здравље нације. Кандидаткиња 

је спровела значајно и самостално истраживање на територији Војводине, прикупила завидан 

узорак за ту врсту истраживања и презентовала добијене резултате, не само на одбрани већ и 

у излагањима на међународним научним конференцијама. 
 

 

V    Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем: 
 

На основу приложених и анализираних података, Комисија констатује да др 

Јована Трбојевић у потпуности испуњава све квантитативне и квалитативне услове за 

избор у звање научног сарадника. Јована Трбојевић је доктор психолошких наука са 

значајним практичним – стручним, истраживачким искуством и научном 

продукцијом која превазилази тражене критеријуме за избор у научно звање: научни 

сарадник. Кандидаткиња је објавила велики број радова категорије М24, четири рада 

категорије М45, има 36 представљања резултата на националним научним 

конференцијама који су штампани у књизи резимеа као извод (М64), један рад 

штампан у целини (М63), 24 рада која су представљена на међународним научним 

конференцијама који су штампани као изводи (М34), пет радова из категорије М50, 

одштампан приручник „Кажи како се осећаш“ за наставнике разредне наставе, радну 

свеску за ученике петог разреда у циљу развоја социо-емоционалних вештина и 

превенције вршњачког насиља „Није зезање“. Остварује индекс научне 

компететности од 75,32 (без М70). Сарађивала је на неколико пројеката на градском, 

покрајинском и републичкон нивоу. Такође, сарађује и са различитим научним, 

образовним и културним институцијама (нпр. Филозофски факултет, Факултет за 

спорт и туризам, Факултет за правне и пословне студије, Факултет техничких наука, 

удружење Фокус, Институт за јавно здравље Војводине). 

Кандидатиња показује висок степен посвећености области психологије, што се 

кроз њен континуиран рад, у виду праксе и науке, али и у виду личног 

професионалног усавршавања, итекако види. Др Јована Трбојевић је често позивана 

као гост предавача на већем броју институција, сарађује и са неколико научних 

часописа, а са друге стране и дневним новинама чиме приближава област 

психологије и општој популацији. Волонтирала је и волонтира у већем броју 

институција, бави се релевантним психолошким темама. На основу свега наведеног, 

имајући у виду постигнуте резултате, Комисија једногласно констатује да 

кандидаткиња Јована Трбојевић, доктор психолошких наука формално и суштински 

испуњава све услове дефинисане Правилником о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача за 

избор у звање научног сарадника за ужу научну област Психологија и предлаже да у 

то звање буде изабрана. 
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МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ 

ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА 

За друштвене и хуманистичке науке 

 

Диференцијални услов- 

Од првог избора у претходно звање до 

избора у звање.......... 

потребно је да кандидат има најмање ХХ поена, 

који треба да припадају следећим категоријама: 

 

 Неопходно 

XX= 
Остварено 

Научни сарадник Укупно 16 81,32 
М10+М20+М31+М32+М33 
+М41+М42+М43+М44+М45+М51 
+М52 ≥ 

 

10 54,3 

 

М11+М12+М21+М22+М23+М24 
+М41+М42+М43+М51+М52 ≥ 

 

7 48,6 

   

Виши научни сарадник Укупно 48  
М10+М20+М31+М32+М33 
+М41+М42+М43+М44+М45+М51 
+М52 ≥ 

 

38  

 

М10+М20+М41+М42+М51 ≥ 
 

28  

   

Научни саветник Укупно 70  
М10+М20+М31+М32+М33 
+М41+М42+М43+М44+М45+М51 
+М52 +М53+М54+М55≥ 

54  

М10+М20+М31+М32+М41+М42+М51 

≥ 40  
   

 

Напомена: Бодови из категорија М15, М16, М46 и М47, које су имплицитно 

присутне тамо где се наводе М10 и М40, могу чинити максимално 50% одговарајућег 

бодовног услова и то само у случају истраживача на научно-лексиографским и 

научно-лингвогеографским пројектима. 


