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                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Методологија истраживања у специјалној едукацији и 

рехабилитацији 

Број кандидата који се бирају: 2 

Број пријављених кандидата: 2 

Имена пријављених кандидата: 

1. др Татјана Ментус Кандић 

2. др Предраг Теовановић 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

Подаци о др Татјани Ментус Кандић 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Татјана (Славко) Ментус Кандић 

- Датум и место рођења: 08.07.1983. Београд 

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију 

- Звање/радно место: доцент 

- Научна, односно уметничка област: Методологија научног истраживања у специјалној 

едукацији и рехабилитацији 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Филозофски факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 2007. 

Мастер:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Филозофски факултет 

- Место и година одбране: Београд, 2014. 

- Наслов дисертације: Значење времена одговарања на упитницима личности 

- Ужа научна, односно уметничка област: Општа психологија 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Сарадник у настави: 2008. 

- Асистент: избор 2010, реизбор 2013. 

- Доцент: 2016. 
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3) Испуњени услови за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 

радног искуства   
1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

3.63 за предмете на 

МАС 

4.98 за предмет на ДАС 

3 Искуство у педагошком раду са студентима  12 година 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира)  

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка   

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 

 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање 

у које се бира)  

Број радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

7 Објављен један рад из категорије 

М20 или три рада из категорије М51 

из научне области за коју се бира. 

  

8 Саопштен један рад на научном 

скупу, објављен у целини (М31, М33, 

М61, М63) 

  

9 Објављена два рада из категорије 

М20 или пет радова из категорије 

М51 у периоду од последњег избора 

у звање из научне области за коју се 

бира.  

 

3 рада 

категорије М23 

1 рад 

категорије М24 

1 рад 

категорије М51 

Mentus, T., & Marković, S. (2016). Effects of 

symmetry and familiarity on the attractiveness 

of human faces. Psihologija, 49(3), 301-311. 

https://doi.org/10.2298/PSI1603301M 

Mentus, T., Opačić, G. & Knežević, G. (2016). 

The investigation of the manipulation with 

scores of the amoral dimension on the 

HEDONICA inventory. Psihologija, 49(2), 129-

148. https://doi.org/10.2298/PSI1602129M 

Opačić, G., & Mentus, T. (2019). The 

assessment of the effects of partialling out of 

socially desirable responding variance on 

personality traits scores in instructed applicant 

situations. Psihologija, 52(3), 303-321. 

https://doi.org/10.2298/PSI181007011O 

Mentus, B., & Mentus, T. (2017). Izloženost 

stresu kao mehanizam uticaja socioekonomskog 

položaja na kvalitet zdravlja. Zbornik Matice 

srpske za društvene nauke, (163), 471-483. 

https://doi.org/10.2298/PSI1603301M
https://doi.org/10.2298/PSI1602129M
https://doi.org/10.2298/PSI181007011O
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https://doi.org/10.2298/ZMSDN1763471M 

Mentus, V., i Mentus Kandić, T. (2020). 

Metodološka pitanja u istraživanjima afektivnog 

blagostanja. Kultura, (166), 256-271. 

https://doi.org/10.5937/kultura2066271M 

10 Оригинално стручно остварење или 

руковођење или учешће у пројекту 

 

 Истраживач на пројекту „Идентификација, 

мерење и развој когнитивних и 

емоционалних компетенција важних 

друштву оријентисаном на европске 

интеграције“ (бр. 179018), који финансира 

Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја (2011–2020). 

Учешће на четири пројекта 

Научноистраживачког центра Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију: 

„Социјална инклузија деце са развојним 

сметњама и проблемима у понашању“ (2016), 

„Превенција развојних сметњи и проблема у 

понашању“ (2017), ,,Методе процене у 

специјалној едукацији и рехабилитацији“ 

(2018) и „Едукативна и рехабилитациона 

подршка детету, породици и институцији” 

(2019). 

11 Одобрен и објављен универзитетски 

уџбеник за предмет из студијског 

програма факултета, односно 

универзитета или научна 

монографија (са ISBN бројем) из 

научне области за коју се бира, у 

периоду од избора у претходно звање 

1 

универзитетски 

уџбеник 

Mentus, T. (2020). Metodologija naučnog 

istraživanja sa statistikom. Univerzitet u 

Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i 

rehabilitaciju. ISBN 978-86-6203-138-9 

12 Један рад са међународног научног 

скупа објављен у целини категорије 

М31 или М33 

1 рад 

категорије М33 

Calić, G., i Mentus, T., (2017). Relations 

between irrational beliefs and self-esteem in 

students: Self-downing as a predictor of low 

self-esteem. In J. Opsenica Kostić, M. Tošić 

Radev, D. Todorović, i A. Pešikan (Eds.), 

Contemporary Psychology and Practice, 

International Thematic Proceedia (pp. 391-401). 

Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet. ISBN 

978-86-7379-460-0. 

http://www.psihologijanis.rs/dpp/arhiva/zbornik-

12.pdf 

13 Један рад са научног скупа 

националног значаја објављен у 

целини категорије М61 или М63. 

 

2 рада 

категорије М63 

Živković Z., Golubović S., i Mentus, T. (2016). 

Govorno-jezički razvoj kod dece sa 

intrakranijalnom hemoragijom prvog i drugog 

stepena u prve tri godine života. U S. Potić, Š. 

Golubović, i M. Šćepanović (Ur.), Inkluzivna 

teorija i praksa: Vaspitno-obrazovni, 

(re)habilitacioni i savetodavni rad (str. 223-

230). Društvo defektologa Vojvodine. ISBN: 

978-86-80326-02-3 

Zelić, M., Todorović, J., Jerkić, L., i Mentus 

Kandić, T. (2020). Pojava simptoma depresije 

kod osoba sa afazijom cerebrovaskularne 

etiologije. Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj 

terapiji i socijalnom radu – ALOS 20. Visoka 

škola socijalnog rada Beograd. (u štampi). 

https://doi.org/10.2298/ZMSDN1763471M
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14 Објављена један рад из категорије 

М20 или четири рада из категорије 

М51 у периоду од последњег избора 

из научне области за коју се бира.  (за 

поновни избор ванр. проф) 

 

  

15 Један рад са међународног научног 

скупа објављен у целини категорије 

М31 или М33.  (за поновни избор 

ванр. проф) 

 

  

16 Један рад са научног скупа 

националног значаја објављен у 

целини категорије М61 или М63.  (за 

поновни избор ванр. проф) 

 

  

17 Објављен један рад из категорије 

М21, М22 или М23 од првог избора у 

звање ванредног професора из научне 

области за коју се бира  

  

18 Објављен један рад из категорије 

М24 од првог избора у звање 

ванредног професора из научне 

области за коју се бира. Додатно 

испуњен услов из категорије М21, 

М22 или М23 може, један за један, да 

замени услов из категорије М24 или 

М51 

  

19 Објављених пет радова из категорије 

М51 у периоду од последњег избора 

из научне области за коју се бира. 

Додатно испуњен услов из категорије 

М24 може, један за један, да замени 

услов из категорије М51  

  

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 

 

  

21 Два рада са међународног научног 

скупа објављена у целини категорије 

М31 или М33 

 

  

22 Два рада са научног скупа 

националног значаја објављена у 

целини категорије М61 или М63 

 

  

23 Одобрен и објављен универзитетски 

уџбеник за предмет из студијског 

програма факултета, односно 

универзитета или научна 

монографија (са ISBN бројем) из 

научне области за коју се бира, у 

периоду од избора у претходно звање 
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24 Број радова као услов за менторство 

у вођењу докт. дисерт. – (стандард 9 

Правилника о стандардима...) 

  

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова)  
1. Стручно-професионални 

допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на 

научним скуповима националног или међународног нивоа. 

3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 

академским мастер или докторским студијама. 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 

пројектима. 

 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 

стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 

2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 

3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа 

и комисије министарстава. 

4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у организацији 

професионалних удружења и институција, програми едукације 

наставника) или у активностима популаризације науке. 

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројекатима и студијама 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи 

или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 

3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 

удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

Др Татјана Ментус Кандић је била члан програмског одбора једног скупа националног значаја и члан 

организационог одбора једног скупа националног значаја; члан комисије у изради једног завршног мастер 

рада; истраживач на једном пројекту који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 

на четири национална пројекта Научноистраживачког центра Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију. 

Именована је за члана Комисије за обезбеђење и унапређење рада Факултета (2017) и члана Комисије за 

упис на основне академске студије у школској 2019/2020. години. 
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Члан је националног удружења Друштво психолога Србије и Internacional Association of Gestalt Therapy 

(IAGT). 

 

 

Подаци о др Предрагу Теовановићу 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Предраг (Рајко) Теовановић 

- Датум и место рођења: 09.03.1984. Шабац 

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију 

- Звање/радно место: доцент 

- Научна, односно уметничка област: Методологија научног истраживања у специјалној 

едукацији и рехабилитацији 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Филозофски факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 2008. 

Мастер:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Филозофски факултет 

- Место и година одбране: Београд, 2013. 

- Наслов дисертације: Склоност когнитивним пристрасностима 

- Ужа научна, односно уметничка област: Општа психологија 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Сарадник у настави: 2008. 

- Асистент: избор 2010, реизбор 2013. 

- Доцент: 2016. 
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3) Испуњени услови за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 

радног искуства   
1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

4.97 за предмете на 

МАС 

4.95 за предмет на ДАС 

3 Искуство у педагошком раду са студентима  12 година 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира)  

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка   

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 

 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за 

звање у које се бира)  

Број радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

7 Објављен један рад из категорије 

М20 или три рада из категорије 

М51 из научне области за коју се 

бира. 

  

8 Саопштен један рад на научном 

скупу, објављен у целини (М31, 

М33, М61, М63) 

  

9 Објављена два рада из категорије 

М20 или пет радова из категорије 

М51 у периоду од последњег 

избора у звање из научне области за 

коју се бира.  

 

3 рада 

категорије М22 

2 рада 

категорије М24 

1 рад 

категорије М51 

Knežević, G., Lazarević, B., Bošnjak, M., Purić, 

D., Petrović, B., Teovanović, P.,  Opačić, G., & 

Bodroža, B. (2016). Towards a personality model 

encompassing a Disintegration separate from the 

Big Five traits: A meta-analysis of the empirical 

evidence. Personality and Individual Differences, 

95, 214-222. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.02.044 

Lazarević, B., Bošnjak, M., Knežević, G., 

Petrović, B., Purić, D., Teovanović, P., Opačić, 

G., & Bodroža, B. (2016). Disintegration as an 

additional trait in the Psychobiological model of 

personality: Assessing discriminant validity via 

meta-analysis. Zeitschrift für Psychologie, 224, 

204-215. 

http://dx.doi.org/10.1027/2151-2604/a000254 

Knežević, G., Lazarević, B., Purić, D., Bošnjak, 

M., Teovanović, P., Petrović, B., & Opačić, G. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.02.044
http://dx.doi.org/10.1027/2151-2604/a000254
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(2019). Does Eysenck’s personality model capture 

psychosis-proneness? A systematic review and 

meta-analysis. Personality and Individual 

Differences, 143, 155-164. 

http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.2352 

Teovanović, P. (2019). Individual differences in 

anchoring effect: Evidence for the role of 

insufficient adjustment. Europe’s Journal of 

Psychology, 15(1), 8-24. 

https://doi.org/10.5964/ejop.v15i1.1691 

Teovanović, P. (2019). Dual processing in 

syllogistic reasoning: An individual difference 

perspective. Psychological Topics, 28, 125-145. 

http://dx.doi.org/10.31820/pt.28.1.7 

Damnjanović, K., Ilić, S., i Teovanović, P. 

(2019). The frame and name of the medical 

treatment and their influence on health decisions. 

Psihološka istraživanja, 22(2), 239-254. 

http://dx.doi.org/10.5937/PSISTRA22-23375 

10 Оригинално стручно остварење или 

руковођење или учешће у пројекту 

 

 Истраживач на пројекту „Идентификација, 

мерење и развој когнитивних и емоционалних 

компетенција важних друштву оријентисаном 

на европске интеграције“ (бр. 179018), који 

финансира Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја (2011–2020). 

Учешће на четири пројекта 

Научноистраживачког центра Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију: 

„Социјална инклузија деце са развојним 

сметњама и проблемима у понашању“ (2016), 

„Превенција развојних сметњи и проблема у 

понашању“ (2017), ,,Методе процене у 

специјалној едукацији и рехабилитацији“ 

(2018) и „Едукативна и рехабилитациона 

подршка детету, породици и институцији” 

(2019). 

Ангажовање на пројекту НВО Мисије Људи 

Звечан „Сексуално и репродуктивно здравље и 

родно засновано насиље: знање, ставови и 

понашања“ (2016–2017), пројекту Јеврејске 

општине Београд „Како је Холокауст утицао 

на децу преживелих“ (2019) и пројекту под 

називом „Психолошки профил пандемије у 

Србији“ (2020) под покриветљством 

Psychosocial Innovation Network. 

11 Одобрен и објављен 

универзитетски уџбеник за предмет 

из студијског програма факултета, 

односно универзитета или научна 

монографија (са ISBN бројем) из 

научне области за коју се бира, у 

периоду од избора у претходно 

звање 

1 

универзитетски 

уџбеник 

Teovanović, P. (2020). Statistika u specijalnoj 

edukaciji i rehabilitaciji. Univerzitet u Beogradu – 

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. 

ISBN: 978-86-6203-142-6. 

12 Један рад са међународног научног 

скупа објављен у целини категорије 

М31 или М33 

1 рад 

категорије М33 

Hadžiahmetović, N., Opačić, G., Teovanović, P., 

& Kolenović-Đapo, J. (2019). Facilitatory and 

inhibitory effects of personality traits on 

http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.2352
https://doi.org/10.5964/ejop.v15i1.1691
http://dx.doi.org/10.31820/pt.28.1.7
http://dx.doi.org/10.5937/PSISTRA22-23375
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syllogistic reasoning. In K. Damnjanović, O. 

Tošković, & S. Marković (Eds.), Proceedings of 

the XXV scientific conference Empirical Studies in 

Psychology (pp. 47-49). University of Belgrade – 

Faculty of Philosophy. 

13 Један рад са научног скупа 

националног значаја објављен у 

целини категорије М61 или М63. 

 

2 рада 

категорије М63 

Hadžiahmetović, N., Opačić, G., Teovanović, P., 

Đokić, R., i Kolenović-Đapo, J. (2017). Može li se 

neuroticizam mjeriti zadacima silogističkog 

rezonovanja?. U N. Đapo, S. Zvizdić, A. 

Dautbegović, i M. Marković (Ur.), Zbornik 

radova sa IV skupa Sarajevski dani psihologije 

(str. 18-37). Univerzitet u Sarajevu – Filozofski 

fakutet. 

Teovanović, P., (2018). Meta-analiza kao metod 

integracije empirijskih nalaza. U G. Odović (Ur.), 

Zbornik radova sa nacionalnog naučnog skupa 

Metode procene u specijalnoj edukaciji i 

rehabilitaciji (str. 41-47). Univerzitet u Beogradu 

– Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. 

14 Објављена један рад из категорије 

М20 или четири рада из категорије 

М51 у периоду од последњег 

избора из научне области за коју се 

бира.  (за поновни избор ванр. проф) 

 

  

15 Један рад са међународног научног 

скупа објављен у целини категорије 

М31 или М33.  (за поновни избор 

ванр. проф) 

 

  

16 Један рад са научног скупа 

националног значаја објављен у 

целини категорије М61 или М63.  

(за поновни избор ванр. проф) 

 

  

17 Објављен један рад из категорије 

М21, М22 или М23 од првог избора 

у звање ванредног професора из 

научне области за коју се бира  

  

18 Објављен један рад из категорије 

М24 од првог избора у звање 

ванредног професора из научне 

области за коју се бира. Додатно 

испуњен услов из категорије М21, 

М22 или М23 може, један за један, 

да замени услов из категорије М24 

или М51 

  

19 Објављених пет радова из 

категорије М51 у периоду од 

последњег избора из научне 

области за коју се бира. Додатно 

испуњен услов из категорије М24 

може, један за један, да замени 
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услов из категорије М51  

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 

 
  

21 Два рада са међународног научног 

скупа објављена у целини 

категорије М31 или М33 

 

  

22 Два рада са научног скупа 

националног значаја објављена у 

целини категорије М61 или М63 

 

  

23 Одобрен и објављен 

универзитетски уџбеник за предмет 

из студијског програма факултета, 

односно универзитета или научна 

монографија (са ISBN бројем) из 

научне области за коју се бира, у 

периоду од избора у претходно 

звање 

  

24 Број радова као услов за 

менторство у вођењу докт. дисерт. 

– (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

  

 

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова)  
1. Стручно-професионални 

допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на 

научним скуповима националног или међународног нивоа. 

3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 

академским мастер или докторским студијама. 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 

пројектима. 

 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 

стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 

2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 

3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа 

и комисије министарстава. 

4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у организацији 

професионалних удружења и институција, програми едукације 

наставника) или у активностима популаризације науке. 

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 
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или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројекатима и студијама 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи 

или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 

3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 

удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

Др Предраг Теовановић је у протеклом изборном периоду био члан уређивачких одбора научних часописа 

“Studia Psychologica“ (М23) и „Специјална едукација и рехабилитација“ (М51); члан програмског одбора 

једног међународног научног скупа; коментор у изради једне докторске дисертације и члан комисије за 

израду пет завршних мастер радова; истраживач на једном пројекту који финансира Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја, четири национална пројекта Научноистраживачког центра Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију и три пројекта организација цивилног друштва. 

Обавља функцију секретара Катедре за педагошке, социолошке и психолошке предмете. Био је члан Савета 

Факултета (2015–2018.) и члан Комисије за упис на основне академске студије у школској 2020/2021. 

години. Реализовао је предавања о статистичким темама за запослене на Факултету и предавања у 

Истраживачкој станици Петница. 

Био је коментор у изради докторске дисертације на Универзитету у Београду – Филозофском факултету и 

члан Комисије за израду завршног мастер рада на Студијама при Универзитету у Београду. Ангажован је у 

реализацији наставе на Студијама при Универзитету у Београду, Универзитету у Тузли – Филозофском 

факултету и Универзитету у Београду – Филозофском факултету. 

Члан је Друштва психолога Србије, European Association for Decision Making (EADM), Central European 

Cognitive Science Association (CECOG), International Society for Intelligence Research (ISIR), Society for 

Judgment and Decision Making (SJDM) и International Society for the Study of Individual Differences (ISSID). 
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На основу увида у приложену конкурсну документацију и анализе наставног, научног и стручног рада 

кандидата др Татјане Ментус Кандић, доцента Универзитета у Београду – Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију и др Предрага Теовановића, доцента Универзитета у Београду – Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију, Комисија је закључила да оба кандидата испуњавају све услове 

прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним 

условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Универзитета у Београду – 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију за избор у звање ванредног професора. 

Комисија једногласно предлаже Изборном већу Универзитета у Београду – Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију да се др Татјана Ментус Кандић и др Предраг Теовановић изаберу у звање 

ванредног професора за ужу научну област Методологија истраживања у специјалној едукацији и 

рехабилитацији. 

 

Место и датум: Београд, 12.11.2020. године 

 

                                                                                                           ПОТПИСИ                                                            

                                                                                                       ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

др Весна Жунић-Павловић, редовни професор 

Универзитета у Београду – Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију 

 

 

 

др Сања Димоски, ванредни професор 

Универзитета у Београду – Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију 

 

 

 

др Горан Опачић, ванредни професор 

Универзитета у Београду – Филозофског 

факултета 


