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СЕНАТУ  УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 

Молимо вас да, у складу са чланом 149. Закона о високом образовању,  (Службени 

гласник РС број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) дате сагласност на урађену 

докторску дисертацију: 
 

 

Назив дисертације: Психолошки извори ставова младих према животу у брачној 

заједници 

Научна област УДК (текст): Ставови младих људи према склапању бракова 

Презиме и име кандидата: мр Мелиха Брдаревић Шикић 

Ментор и састав комисије за оцјену дисертације: 

1. Др Драгољуб Крнета, редовни професор у пензији, Социјална психологија, 

Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, ментор; 

2. Др Џенан Скелић, редовни професор, Психологија, Филозофски факултет Зеница, 

Универзитет у Зеници и 

3. Др Наташа Костић, доцент, Социјална психологија, Филозофски факултет Пале, 

Универзитет у Источном Сарајеву. 

Главни допринос дисертације: 
Научни значај дисертације огледа се прије свега у темељном проучавању дјеловања 

психолошких карактеристика младих на њихове ставове о браку и животу у брачној заједници. 

У жижи интересовања је проучавање ставова младих, као значајних покретача њихових 

понашања. Кандидаткиња, наиме, полази од тога да социјални ставови имају покретачку снагу, 

тј. да утичу не само на облик понашања, него и на смјер и интензитет понашања младих. У том 

смислу научни значај истраживања односи се на утврђивање разлика у ставовима младих према 

животу у брачној заједници у односу на њихове личне карактеристике, које су у дисертацији 

операционалисане као независне варијабле: личне карактеристике (усамљеност, 

самопоштовање, снага егоа, те наметљивост и потчињавање) и социо-статусна обиљежја (пол, 

школска спрема, мјесто становања, брачни статус, тип породице којој припадају, матерјалне 

прилике, однос према религији). 

Друштвени значај дисертације огледа се у доприносу овог истраживања формирању 

објективније слике о животу младих у брачној заједници, као битној претпоставки квалитета 

партнерских односа и институције брака. Резултати овог истраживања дају прецизнији увид о 

смјеру и интензитету дјеловања различитих фактори (личности и контекста) на ставове младих 

посебно у вријеме повећања броја развода младих брачних парова у Босни и Херцеговини а и 

шире. Резултати истраживања могу, такође, послужити као поуздана смјерница за нека даљња 

истраживања везана за брачну заједницу, брак а и сам развод. Осим тога, добијени резултати 

могу помоћи да се на основу релевантних индикатора могу предвидјети проблеми за ступање у 

брачну зајеницу, како би се кроз савјетодавни рад смањио број становника који не жели 

заснивати прордицу кроз брачну заједницу. 

              

 

 

 

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

Презиме и име кандидата : мр Мелиха Брдаревић Шикић 

Назив завршеног факултета: Филозофски факултет у Тузли 

Одсјек, група, смјер:  Одсјек педагогија-психологија 

http://www.ffuis.edu.ba/


Година дипломирања: 2006. 

Назив специјализације:  - 

Назив магистарске тезе: Професионални развој наставника као фактор успјешности у 

раду 

Научно подручје: Психологија 

Година одбране: 2012. 

Факултет и мјесто:  Филозофски факултет Пале 

Објављени радови кандидата: 

1. Брдаревић М (2018), Резултати истраживања доње границе употребе интернета, ЈЗУ Завод за 

болести овисности Зеничко- добојског кантона, Број 21, Година XIII; ISSN 2303-4912 
2. Брдаревић М (2015), Важност превенције овисности међу ученицима, ЈЗУ Завод за болести 

овисности Зеничко- добојског кантона, Број15, Година X; ISSN: 2303-4912 
3. . Брдаревић М (2015), Обиљежавање 01.04. Свјетског дана борбе против алкохолизма, ЈЗУ 

Завод за болести овисности Зеничко- добојског кантона, Број15, Година X; ISSN: 2303-4912 
4. Брдаревић М (2015), Професионални развој наставника и њихова успјешност у раду, ИВ 

Конгрес психолога са међународним учешћем, Друштво психолога Брчко дистрикта БиХ, 

Књига сажетака 
5. Софтић Ј, Брдаревић М, Хабибовић С, Бабић Е и др. (2015), Употреба духана, алкохола и 

марихуане код ученика средњих школа, Билтен Љекарске коморе, Број 19, Година XV 
6. Брдаревић М (2014), Улога наставника у примарној превенцији овисности, ЈЗУ Завод за 

болести овисности Зеничко- добојског кантона, Број14, Година IX; ISSN: 2303-4912 

7. Брадревић М (2014), Породица и алкохолизам, ЈЗУ Завод за болести овисности Зеничко- 

добојског кантона, Број13, Година XIII; ISSN: 2303-4912 
Назив и сједиште организације у којој је кандидат запослен: ЈЗУ Завод за болести 

овисности Зеничко-добојског кантона 

Радно мјесто: Педагог-психолог у превенцији 

 

Потврђујемо да кандидат испуњава услове утврђене чланом 149. Закона о високом 

образовању  (Службени гласник РС број 73/10, 104/11,  84/12, 108/13 и 44/15). 
 

У прилогу достављамо: 

- Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације; 

- Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа  Филозофског факултета Пале о 
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Број: 3932/18 

Датум: 25. 12. 2018. године 

 

На основу члана 71. Закона о  високом  образовању Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, број  73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 

и 31/18) и члана 57.  Статута Универзитета у Источном Сарајеву (број 01-C-294-III/11, 

01-C-250-X/12, 01-C-41-XVII/13, 01-C-198-XX/13, 01-C-44-XVII/13 и 01-C-419-

XXXIV/14, 01-C-716-1-XXII/16, 01-C-180-1-XXVIII/17 и 01-C-307-1-XXXIV/17), 

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Пале, на 259. сједници, одржаној 25. 

децембра 2018. године, донијело је 

 

 

П Р И Ј Е Д Л О Г  О Д Л У К Е  
о извјештају Комисије за оцјену и одбрану докторске дисертације  

кандидата мр Мелихе Брдаревић Шикић 
 

 

I 

Усваја се извјештај Комисије за оцјену и одбрану докторске дисертације 

Психолошки извори ставова младих према животу у брачној заједници кандидата 

мр Мелихе Брдаревић Шикић, у саставу: 

 

1. Др Драгољуб Крнета, редовни професор у пензији, Социјална психологија, 

Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, ментор; 

2. Др Џенан Скелић, редовни професор, Психологија, Филозофски факултет 

Зеница, Универзитет у Зеници и  

3. Др Наташа Костић, доцент, Социјална психологија, Филозофски факултет 

Пале, Универзитет у Источном Сарајеву. 

 

II 

Коначну одлуку о усвајању извјештаја Комисије за оцјену и одбрану докторске 

дисертације Психолошки извори ставова младих према животу у брачној заједници 

кандидата мр Мелихе Брдаревић Шикић, донијеће Сенат Универзитета у Источном 

Сарајеву. 

 

 

 

 

 

Доставити:  

- Сенату Универзитета; 

- Кандидату; 

- Комисији (1-3); 

- У досије; 

- У списе; 

- Архиви.  

    ПРЕДСЈЕДНИК ВИЈЕЋА 

 

Доц. др Драга Мастиловић 



Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског  факултета, Универзитета у Источном 

Сарајеву, број 2140/18 од 13. јула 2018. године, именована је Комисија за оцјену и одбрану 

урађене докторске дисертације кандидата Мелихе Брдаревић-Шикић под насловом 

"Психолошки извори ставова младих према животу у брачној заједници " ( у даљем тексту: 

Комисија)
1
 у сљедећем саставу: 

 

1. Др Драгољуб Крнета, редовни професор, Социјална психологија, Филозофски факултет 

Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, ментор; 

2. Др Џенан Скелић, редовни професор, Психологија, Филозофски факултет Зеница, 

Универзитет у Зеници и  

3. Др Наташа Костић, доцент, Социјална психологија, Филозофски факултет Пале, 

Универзитет у Источном Сарајеву 

 

Kомисија прегледала је и оцијенила докторску дисертацију и о томе подноси Наставно-
научном вијећу Филозофског факултета, Универзитета у Источном Сарајеву следећи 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
о оцјени урађене докторске дисертације 

 
1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у одређеној 

научној области 

Након детаљног прегледа и анализе урађене докторске дисертације "Психолошки извори 

ставова младих према животу у брачној заједници" кандидаткиње мр Мелихе Брдаревић-

Шикић, Комисија констатује да је докторска дисертација заснована на резултатима 

емпиријско-неексперименталног истраживања и да има несумњив научни значај у области 

социјалне психологије али и друштвени значај у објашњавању понашања младих посебно у 

вријеме актуелних миграција становника, повећаног развода бракова и пада наталитета.  

Научни значај дисертације огледа се прије свега у темељном проучавању дјеловања 

психолошких карактеристика младих на њихове ставове о браку и животу у брачној 

заједници. У жижи интересовања је проучавање ставова младих, као значајних покретача 

њихових понашања. Кандидаткиња, наиме, полази од тога да социјални ставови имају 

покретачку снагу, тј. да утичу не само на облик понашања, него и на смјер и интензитет 

понашања младих. У том смислу научни значај истраживања односи се на утврђивање разлика 

у ставовима младих према животу у брачној заједници у односу на њихове личне 

карактеристике, које су у дисертацији операционалисане као независне варијабле: личне 

карактеристике (усамљеност, самопоштовање, снага егоа, те наметљивост и потчињавање) и 

социо-статусна обиљежја (пол, школска спрема, мјесто становања, брачни статус, тип 

породице којој припадају, матерјалне прилике, однос према религији).  

Друштвени значај дисертације огледа се у доприносу овог истраживања формирању 

објективније слике о животу младих у брачној заједници, као битној претпоставки квалитета 

партнерских односа и институције брака. Резултати овог истраживања дају прецизнији увид о 

смјеру и интензитету дјеловања различитих фактори (личности и контекста) на ставове 

младих посебно у вријеме повећања броја развода младих брачних парова у Босни и 

Херцеговини а и шире. Резултати истраживања могу, такође, послужити као поуздана 

смјерница за нека даљња истраживања везана за брачну заједницу, брак а и сам развод. Осим 

тога, добијени резултати могу помоћи да се на основу релевантних индикатора могу 

предвидјети проблеми за ступање у брачну зајеницу, како би се кроз савјетодавни рад смањио 

број становника који не жели заснивати прордицу кроз брачну заједницу. 

У оцјени урађене докторске дисертације треба имати на уму да проблем истраживања ове 

дисертације "ставови младих према животу у брачној заједници" није био често предмет 

социјално-психолошких па и демографских истраживања на овим нашим просторима. Зато 

избор овог проблема за истраживање представља изузетно вриједан допринос анализи 

свакодневне праксе, посебно у условима све израженијих и учесталијих развода бракова младе 

генерације на овим просторима. 

Стога Комисија констатује да је урађена докторска дисертација вриједан допринос у 

сагледавању актуелног стања у ужој научној области социјална психологија. 

 

2.Оцјену да је урађена докторска дисертација резултат оригиналног научног рада кандидата 

у одговарајућој научној области 

                                                 
1
Комисија има најмање три члана од којих најмање један није у радном односу на Универзиету 



Достављена докторска дисертација "Психолошки извори ставова младих према животу у 

брачној заједници" кандидаткиње мр Мелихе Брдаревић-Шикић конципирана је као 

корелациона студија у којој се анализирају релације између бројних независних варијабли 

(карактеристика личности и социо-статусних обиљежја), с једне стране и општег става младих 

према животу у брачној заједници, с друге стране. Осим тога истраживање је реализовано у 

кратком временском периоду, тј. као трансверзална студија или "снимак стања" проучаване 

појеве.  

У том контексту кандидаткиња је методологију истраживања конципирала коректно, а 

истраживање реализовала према постојећим методолошким захтјевима који су 

стандардизовани у области социјалне психологије. Након коректне обраде података у 

математичко-статистичком пакету SPSS извела адекватне закључке и генерализације, те 

написала јасан и прецизан извјештај о добијеним резултатима истраживања. Овдје треба 

нагласити да је ово истраживање једно од ријетких на овим просторима, те да се може 

класификовати у почетне радове из ове области. 

Како кандидаткиња приликом конципирања овог истраживања није имала на располагању 

друга предметно и методолошки сродна истраживања о овој теми, Комисија констатује да је 

урађена докторска дисертација резултат оригиналног научног рада кандидаткиње у области 

социјалне психологије. На такве закључке упућује и урађен преглед и извјештај о 

плагијаторству, који показује да је проценат преклапања кориштених термина задовољавајући, 

тј. да нема индикација за нелегално кориштење туђе интелектуалне својине у овом раду. 

3. Преглед остварених резултата рада кандидата у одређеној научној области 

Увидом у документацију, а посебно библиографију радова, Комисија констатује да је канди-

даткиња (након пријаве докторске дисертације до предаје урађене докторске дисертације), 

била веома активна и да је реализовала (самостално или са другим сарадницима) неколико 

запажених емпириских истраживања из различитих области социјалне психологије. 

Проучавала је активности младих на друштвеним мрежама; важност превенције овисности 

међу ученицима; проблемима алкохолозма;  употреба духана, алкохола и марихуане код 

ученика средњих школа; улога наставника у примарној превенцији овисности; породица и 

алкохолизам, и другим проблемима. 

У том периоду побликовала је једну монографију и неколико запажених радова у зборницима 

и часописима са рецензијом. Међу најважнијим радовима су: 

А) Монографија 

1. Брадревић М (2013), Професионални статус наставника и успјешност у раду, Графид, 

Бањалука 

 

Б) Радови у зборницима и часописима са рецензијом 

1. Брдаревић М (2018), Резултати истраживања доње границе употребе интернета, ЈЗУ Завод 

за болести овисности Зеничко- добојског кантона, Број 21, Година XИИИ; ИССН 2303-4912 

2. Брдаревић М (2015), Важност превенције овисности међу ученицима, ЈЗУ Завод за болести 

овисности Зеничко- добојског кантона, Број15, Година X; ИССН: 2303-4912   

3. Брдаревић М (2015), Обиљежавање 01.04. Свјетског дана борбе против алкохолизма, ЈЗУ 

Завод за болести овисности Зеничко- добојског кантона, Број15, Година X; ИССН: 2303-4912   

4. Брдаревић М (2015), Професионални развој наставника и њихова успјешност у раду, ИВ 

Конгрес психолога са међународним учешћем, Друштво психолога Брчко дистрикта БиХ, 

Књига сажетака 

5. Софтић Ј, Брдаревић М, Хабибовић С, Бабић Е и др. (2015), Употреба духана, алкохола и 

марихуане код ученика средњих школа, Билтен Љекарске коморе,Број 19, Година XВ 

6. Брдаревић М (2014), Улога наставника у примарној превенцији овисности, ЈЗУ Завод за 

болести овисности Зеничко- добојског кантона, Број14, Година ИX; ИССН: 2303-4912   

7. Брадревић М (2014), Породица и алкохолизам, ЈЗУ Завод за болести овисности Зеничко- 

добојског кантона, Број13, Година XИИИ; ИССН: 2303-4912   

4. Оцјену о испуњености обима и квалитета у односу на пријављену тему (по поглављима)
2
 

Комисија констатује да је докторска дисертација "Психолошки извори ставова младих према 

животу у брачној заједници" кандидаткиње мр Мелихе Брдаревић-Шикић написана према 

постојећим стандардима, како према укупном обиму презентоване грађе, тако и по обиму и 

квалитету појединих поглавља.  

Дисертација је написана на 249 страна, без прилога. Структура дисертације је: 

                                                 
2
Испуњеност обима и квалитета у односу на пријављену тему, нарочио,  треба да садржи: аналитички и 

системски прилаз у оцјењивању истраживачког постављеног предмета, циља и  задатака у 

истраживању;испуњеност  научног прилазу доказивања тврдњи или претпоставки у хипотезама, са 

обрадом података 



- УВОДНЕ НАПОМЕНЕ (стр. 10 - 11); 

- ТЕОРИЈСКИ ОКВИР (стр. 12 - 119); 

- МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА (стр. 120 - 143); 

- ПРИКАЗ И АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА (стр. 144 - 210); 

- ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА (стр. 211 - 224); 

- ЛИТЕРАТУРА (стр. 225 - 249); 

- ПРИЛОЗИ (стр. 250 - 255). 

Структура наведених поглавља је адекватна и пропорционална, са прецизно формулисаним 

насловима и поднасловима. Тако је у поглављу "Методологија истраживања", са пуно компе-

тенција операционализован предмет те јасно и недвосмислено постављен проблем истра-

живања. Коректно је наглашено да је предмет истраживања операционализован у сфери 
општих и посебних ставова младих у различитим периодима развоја, са јасно дефинисаним 

варијаблама. У том контексту су као проблем истраживања назначени ставови према животу у 

брачној заједници. Ужи предмет истраживања се односи на анализу и идентификовање 

релација између психосоцијалних извора: личне карактеристике (усамљеност, 

самопоштовање, снага егоа, те наметљивост и потчињавање) и социо-статусна обиљежја 

(пол, школска спрема, мјесто становања, брачни статус, тип породице којој припадају, 

материјалне прилике, однос према религији, доживљај садашње ситуације и ставови према 

особама које имају сексуалну орјентацију према истом полу), с једне стране и ставова према 

животу у брачној заједници, с друге стране. Истраживање је конципирано у смислу трагања за 

одговорима које психолошке карактеристике могу имати непосредне посљедице на њихово 

понашање и опредјељење за живот у брачној заједници. Истраживање је реализовано као ко-

релациона студија трансферзалног карактера, што значи да је то систематско неексперимен-

тално испитивање наведеног проблема у одређеном временском периоду. 

На основу изложеног, Комисија констатује да је истраживачки предмет адекватно постављен; 

да су циљ и задаци истраживања добро постављени и усклађени са природом и методолошким 

могућностима систематских неексперименталних истраживања; да су хипотезе формулисане и 

доказиване према методолошким захтјевима, те да су поступци обраде података реализовани 

коректно, без пропуста и грешака, у складу са природом варијабли које су истраживане.  

На основу изложеног Комисија констатује да урађена докторска дисертација заслужује високу 

оцјену о испуњености обима и квалитета како у односу на пријављену тему у цјелини, тако и 

по обиму и квалитету за урађена поглавља. 

5. Научне резултате докторске дисертације 

Научне резултате докторске дисертације "Психолошки извори ставова младих према животу у 

брачној заједници" кандидаткиње мр Мелихе Брдаревић-Шикић се могу представити у два 

поглавља: 1. "Приказ и анализа резултата истраживања (стр. 144 - 210)" и 2. Закључна 

разматрања (стр. 211 - 224).  

У поглављу Приказ и анализа резултата истраживања аналитички су презентовани добијени 

резултати истраживања. Наведене су бројне анализе утврђених релација личних 

карактеристика испитаника (усамљеност, самопоштовање, снага егоа, наметљивост и 

потчињавање), с једне стране и њихових ставова према животу у брачној заједници. Осим тога 

прецизно су експлицирани и резултати утврђених релација социо-статусна обиљежја 

испитаника (пол, школска спрема, мјесто становања, брачни статус, тип породице којој 

припадају, матерјалне прилике, однос према религији, доживљај садашње ситуације и ставови 

према особама које имају сексуалну орјентацију према истом полу), с једне стране и ставова 

према животу у брачној заједници, с друге стране. Наведени резултати су јасно и прегледно 

илустровани адекватним табелама и графиконима. Одговарајућим поднасловима јасно су 

раздвојени резултати појединих анализа, тако да рад у цјелости задовољава критериј 

адекватне презентације добијених резултата истраживања. Осим тога, Комисија констатује да 

су у свакој анализираној релацији независних варијабли (личне карактеристике и социо-

статусна обиљежја), с једне стране и зависне варијабле (ставови младих према животу у 

брачној заједници), с друге стране, изведени одговарајући закључци, који су послужили за 

адекватно извођење генерализација са узорка на популацију.   

У поглављу Закључна разматрања (стр. 211 - 224) експлицирани су резултати истраживања 

којима се потрвђују или оповргавају полазне претпоставке. Ти резултати могу послужити на 

извођење генерализација са закључака који су утврђени на основу резултата који су добијени 

у узорку, на процјену стања у популацији. Тако је утврђено да је главна хипотеза "да се може 

очекивати разлика у природи (смјеру и интензитету) општег става према живота у брачној 

заједници, с обзиром на психолошке карактеристике младих (усамљеност, самопоштовање, 

его и наметљивост и потчињавање)", готово у потпуности потврђена. С друге стране, 

добијени резултати истраживања су показали  да је потврђена полазна хипотеза о релацијама 



социо - статусних обиљежја младих према животу у брачној заједници (школска спрема, 

мјесто становања, брачни статус, тип породице у којој живе испитаници, однос према 

религији, доживљај садашње ситуације и ставови према особама које имају сексуалну 

орјентацију према истом сполу), док није потврђена само код двије варијабле (пол и радни 

статус) и става младих према животу у брачној заједници. 

На основу увида у цјелину докторске дисертације Комисија констатује да су научни резултати 

докторске дисертације "Психолошки извори ставова младих према животу у брачној 

заједници" кандидаткиње мр Мелихе Брдаревић-Шикић сасвим задовољавајући како по обиму 

тако и по квалитету у односу на пријављену тему, према критеријумима научне области у 

којој је дисертација рађена. 

6. Примјењивост и корисност резултата у теорији и пракси
3
 

Тема окторске дисертације "Психолошки извори ставова младих према животу у брачној 

заједници" кандидаткиње мр Мелихе Брдаревић-Шикић, по свом карактеру се може сврстати у 

веома актуелне и друштвено релевантне теме, с обзиром на то да обрађују проблематику која 

је у жижи интересовања научне и стручне јавности, посебно у вријеме наглашеног пада 

наталитета и повећаног броја развода код младих брачних парова. Како је раније наглашено 

један од релевантних друштвених проблема савремене младе генерације је њихов однос према 

браку, који се манифестује у све израженијем проценту бракоразводних парница и повећаног 

броја развода бракова. У том контексту добијени резултати докторске дисертације имају 

несумњиву вриједност за објективније сагледавање стварних разлога развода бракова на овим 

просторима. Наиме, анализе односа младих према животу у брачној заједници обухватају 

комплекс личних карактеристика и социо-статусних обиљежја, као фактора који утичу на 

ставове према браку и животу у брачној заједници.  

Тако представљени резултати имају веома раширену могућност практичне примјене. 

Евидентно је да у савјетодавном раду стручњаци различитог профила (психолози, социјални 

радници, правници, дефектолози...) могу наведене резултате користити као помоћ у тумачењу 

појединачних случајева са којима се сусрећу у процесу помирења брачних партнера. Зато 

Комисија констатује да резултати докторске дисертације имају несумњиву примјењивост и 

корисност у теорији и пракси. 

7. Начин презентирања резултата научној јавности
4
 

Презентовање резултата научној јавности ће бити обављено према процедурама које важе за 

урађене докторске дисертације по ранијем систему одобравања и рада на докторској 

дисертацији. Другим ријечима, ова докторска дисертације није плод рада кандидаткиње на 

докторским студијама, него је урађена по ранијем систему. На тај начин резултати докторске 

дисертације ће бити јавно представљени, како научној јавности у виду монографије или у 

стручним и научним публикацијама, тако и активним учешћем кандидаткиње на 

стручним и едукативним семинарима за све заинтересоване у овој области. 

8. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ
5
 

На основу свега изложеног може се констатовати да је кандидаткиња за предмет докторске 

дисертације изабрала недовољно истражен и посебно актуелан научно и друштвено 

релевантан проблем, те да докторска дисертација "Психолошки извори ставова младих према 

животу у брачној заједници" кандидаткиње мр Мелихе Брдаревић-Шикић, представља 

самосталан и оригиналан научни рад.  

Осим тога, Комисија констатује да је адекватно разрађен методолошки концепт истраживања 

и коректно спроведен поступак прикупљања, обраде и анализе података, да су резултати 

валидно, обазриво и обухватно интерпретирани, те да су на основу тога изведени научно 

поуздани закључци и вриједне генерализације.  

Имајући у виду наведене констатације и претходно изнесене оцјене, Комисија даје позитивну 

оцјену за урађену докторску дисертацију из области психологије "Психолошки извори ставова 

младих према животу у брачној заједници", кандидаткиње мр Мелихе Брдаревић-Шикић, јер 

је докторска дисертација писана систематично, прегледно, сажето и јасним научним језиком.  

Стога, Kомисија са задовољством предлаже Наставно-научном вијећу Филозофског факултета 

и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да прихвати овај Извјештај и оцјену дисертације, 

те да одреди датум њене јавне одбране. 

 
Мјесто: Пале 
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 Истаћи посебно примјенљивост и корисност у односу на постојећа рејешења теорије и праксе 

4
 Наводе се радови докторанта у зборницима и часописима у којима су објављени  ( истраживачки 

проблеми и резултати предмета истраживања докторске дисертације) 
5
У закључку  се, поред  осталог, наводи и назив квалификације коју докторант стиче одбраном тезе 



Датум: 17. 12. 2018. 

Комисија: 

 

1. Др Драгољуб Крнета, у звању редовни професор (НО психологија,  УНО Социјална 

психологија),  Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, предсједник 

Комисије; 

....................................................................................................................................................... 

2. Др Џенан Скелић, у звању редовни професор (НО Психологија,  УНО Психологија),  

Универзитет у Зеници, Филозофски факултет Зеница у Зеници, члан Комисије; 

....................................................................................................................................................... 

3. Др Наташа Костић, у звању доцент (НО Психологија,  УНО Социјална психологија,  

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, Пале, члан Комисије; 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Издвојено мишљење
6
: 

 

 

1. _____________________________, у звању ______________ (НО __________,  УНО 

________________________,  Универзитет ________________, 

Факултет______________ у _____________, члан Комисије; 

_______________________________________________________________________ 
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Чланови комисије који се не слажу са мишљењем већине чланова комисије,  обавезни су  да  у извештај унесу 

издовојено мишљење са образложењем  разлога због се не слажу са мишљењем већине чланова комисије (члан 

комисије који је издвојио мишљење потписује се испод навода о издвојеном мишљењу) 

 


