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УПОТРЕБА И ДОСТУПНОСТ АНТИДЕПРЕСИВА У СРБИЈИ, 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И СЛОВАЧКОЈ 

Александра Крсмановић
1
; Зденко Томић

2
; Милица Паут Кустурица

3
;

Ана Томас
4
; Љиљана Томић

5
; Олга Хорват

6
; Ана Сабо

7

Апстракт 

Циљ рада био је процијенити цјелокупну употребу и доступност 

антидепресива (Н06А) код пацијената у 2015. години у Србији, 

Републици Српској и Словачкој. Подаци о употреби лијекова су 

обједињени из годишњих извјештаја Агенције за лијекове и 

медицинска средства у Републици Србији, Здравственог осигурања 

Републике Српске и МЦР-а у Републици Словачкој. Подаци о 

цијенама и накнади су обједињени из Фонда здравственог осигурања 

Србије, Фонда здравственог осигурања Републике Српске и 

Министарства здравља Словачке. Сви лијекови су класификовани 

према Анатомско-Терапеутско-Хемијском систему класификације 

(АТЦ систем). Резултати су изражени у дефинисаним дневним 

дозама (ДДД) по 1000 становника дневно (ДИД). Цјелокупна 

1
 Александра Крсмановић, Магистар, Фармацеутски факултет, Универзитет 

„Бијељина“, Павловића пут бб, 76300 Бијељина, Босна и Хецеговина, Телефон: 

+381 65 176 988 
2
 Зденко Томић, PhD, Одсјек за фармакологију, токсикологију и клиничку 

фармацију, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Хајдук Вељкова 

3, 21000 Нови Сад, Србија.  
3
 Милица Паут Кустурица, Одсјек за фармакологију, токсикологију и клиничку 

фармацију, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Хајдук Вељкова 

3, 21000 Нови Сад, Србија. Телефон: +381 21 522 172, Фаx:+381 21 6615 771, e-

mail: milicakusturica@uns.ac.rs 
4
 Ана Томаш, PhD, Одсјек за фармакологију, токсикологију и клиничку фармацију, 

Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Хајдук Вељкова 3, 21000 

Нови Сад,  Србија 
5
 Љиљана Томић, PhD, Фармацеутски факултет, Универзитет „Бијељина“, 

Павловића пут бб, 76300 Бијељина, Босна и Хецеговина, Телефон: +381 65 

512481 
6
 Олга Хорват, PhD, Одсјек за фармакологију, токсикологију и клиничку 

фармацију, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Хајдук Вељкова 

3, 21000 Нови Сад, Србија  
7
 Ана Сабо, PhD, Одсјек за фармакологију, токсикологију и клиничку фармацију, 

Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Хајдук Вељкова 3, 21000 

Нови Сад, Србија  
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употреба антидепресива је била најнижа у Републици Српској 

(10.0ДДД), а највиша у Републици Словачкој (38.06ДДД). 

Доступност антидепресива који су на позитивној листи је била 

најнижа у Републици Српској,  не рачунајући да лијекови из групе 

ССРИ припадају позитивиној листи. Цјелокупна употреба лијекова 

из групе антидепресива  у  све три земље је релативно ниска, што 

имплицира могућност да постоје погрешне дијагнозе афективних 

поремећаја у општој пракси. Додатни изазов представља присуство 

ограниченог броја антидепресива на позитивној листи Фонда 

здравственог осигурања Републике Српске. 

Кључне ријечи: антидепресиви, употреба, доступност, Србија, 

Словачка, Република Српска 
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ПРИМЈЕНА И ЕВАЛУАЦИЈА ТРЕНИНГА АСЕРТИВНОСТИ 

У РАДУ СА ОСУЂЕНИМ ЛИЦИМА 

Ведрана Ракић
1

Апстракт 

У раду су дате теоријске основе тренинга асертивности, као и опис 

примјене и евалуације програма “Ја сам Ок, Ти си Ок” у раду са 

групом осуђених лица из Казнено-поправног завода Бијељина. Као 

циљна група програма одабрано је 10 осуђених лица из категорије 

починилаца кривичних дјела са елементима насиља, рецидивиста и 

дисциплински кажњаваних лица. Општи циљ програма „Ја сам Ок, 

Ти си Ок“ дефинисан је као развијање и увјежбавање социо-

емоционалних вјештина и вјештина асертивности. Такође, на овај 

начин настојало се допринијети испуњавању саме сврхе 

кажњавања, конструктивном кориштењу слободног времена 

осуђених лица, одржавању дисциплине унутар затворског система, 

те њиховој припреми за живот на слободи. Упоредни подаци пре и 

пост тестирања учесника,  њихово задовољство свим аспектима 

програма и став о персоналном бенефиту, чине програм “Ја сам ОК, 

ти си Ок” примјером позитивне пенолошке праксе коју у будућности 

треба континуирано спроводити и унапређивати.  

Кључне ријечи: асертивни тренинг, осуђена лица, Казнено-поправни 

завод Бијељина, евалуација 

1 Ведрана Ракић, дипл. спец. педагог, Казнено-поправни завод Бијељина 
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НАСИЉЕ У ПАРТНЕРСКИМ АДОЛЕСЦЕНТСКИМ ВЕЗАМА 

КОД УЧЕНИКА СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА И 

ГИМНАЗИЈЕ 

Драгана Васић
1
; Марјана Ђорђић

2

Апстракт 

У овом раду анализиране су разлике у перцепцији и искуству насиља 

у партнерским везама. Циљ истраживања је двојак: теоријски 

(постоје ли разлике у искуству и перцепцији насиља у односу на 

школу коју ученици похађају, те осталих релавантних закључака о 

проблему истраживања), и практични (добијени резултати могу 

помоћи школама да развију боље стратегије за активнији рад  на 

превенцији насиља). Инструмент који је коришћен у истраживању 

је Упитник за испитивање искуства с партнерским насиљем 

(Батић,2015).Узорак истраживања сачињавају ученици других и 

трећих разреда средњих стручних школа (Техничка школа и 

Економска школа) и Гимназије (N=278). Резултати овог 

истраживања су показали да не постоји статистички значајна 

разлика у доживљеном искуству и перцепцији насиља у односу на 

школу у коју ученици иду. Дошли смо и до закључка да адолесценти 

довољно добро не препознају елементе (облике) насиља. Потврђена 

је статистички значајна разлика у доживљеном искуству и 

перцепцији насиља у односу на пол. Добили смо и резултат да млади 

који су имали већи школски успјех имају и веће искуство  

партнерског насиља.  

Кључне ријечи: адолесценција, насиље, партнерске адолесцентске 

везе. 

1
 Драгана Васић, психолог, магистар психологије, ЈУ Техничка школа “Михајло 

Пупин“ Бијељина, Рачанска бб, Тел: 0038765/358-907, e-mail: 

dragana.vasic8@gmail.com 
2
 Марјана Ђорђић, професор, дипломирани психолг, ЈУ Техничка школа “Михајло 

Пупин“ Бијељина, Рачанска бб , Тел: 0038765/191-081, e-mail: 

makidjordj22@yahoo.com 
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ПРИМЕНА СПОРТСКОГ ПЛЕСА У ПСИХОТЕРАПИЈСКЕ 

СВРХЕ: ПРВА КЛИНИЧКА ИСКУСТВА У УСТАНОВАМА 

ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА 

Дуканац Весна
1
; Џамоња Игњатовић Тамара

2
; Ђурђевић Сања

3

Апстракт 

Плес, као средство изражавања и комуникације, познат је 

хиљадама година уназад. Вековима је коришћен у ритално 

исцелитељске сврхе код древних народа. Тек педесетих година 

прошлог века употреба  плеса и покрета у терапеутске сврхе 

почиње да се препознаје као нова профисија. Плес/ покрет  терапија 

(dance and movement therapy –DMT) основана је 1950. године у САД и 

већ тада коришћена је у Елизабет психијатријкој болници у 

Вашигтону. Њено парво психотерапеутско категорисање почиње 

20 година касније. ДМТ је експресивна психотерапијска вештина 

која полази од начела да су “тело и ум нераздвојни”, а емоције и 

покрети директно повезани. У Београду се ових година 

испрофилисао нови вид терапије плесом: SDT (sprt dance therapy), 

који као средство изражавања и психотерапијског рада користи 

покрете дефинисаних 10 спостских плесова. Од почетка априла ове 

године започело се са клиничком применом SDT у дневно 

хоспиталним условима јавног здравља Инстититута за ментално 

здравље у Београду. У раду презентујемо прва клиничка искуства. 

Кључне ријечи: психотерапија спортским плесом, клиничка 

искуства у здравству 

1
 Дуканац Весна, PhD, Институт за ментално здравље, Београд, Србија. 

 
Висока 

школа социјалног рада Београд, Србија 
2
 Џамоња Игњатовић Тамара, PhD, Факултет политичких наука, Универзитет у 

Београду, Београд, Србија 
3
 Ђурђевић Сања, PhD, Факултет за психологију, Универзитет „Бјељина“, Бјељина, 

Република Српска, БиХ 
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ЦРТЕЖ КАО НАЧИН „РЕИНКАРНАЦИЈЕ“ КОД ОСОБА СА 

МЕНТАЛНИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА 

Елма Хаџић
1
; Бехзад Хаџић

2

Апстракт 

У раду се настоји нагласити значај потенцирања преосталих 

капацитета корисника услуга менталног здравља, за разлику од 

стереотипног приступа у тражењу потешкоћа и патологије на 

психофизичком плану. Путем студије случаја кориснице услуга 

Центра за ментално здравље Кључ се, кроз оригиналне цртеже 

кориснице и резултате вишегодишњих психолошких експлорација и 

психијатријских интервјуа, приказују фазе иницијалног развоја 

симптома, ремисије и рецидива. Оваква метода се донекле разликује 

од увријежњених, будући да нуди један нови поглед на етиологију, 

али и третман менталних поремећаја. Овим  се уводе нови аспекти 

стварања и одржавања релација на интра- и интерпсихичком плану 

који прате научне стандарде поновљивости и мјерљивости. 

Корисници услуга менталног здравља носе терет самог менталног 

поремећаја, али и терет стигме и самостигматизације. 

Самоперцепција овиси о томе како нас други виде. Потенцирање 

преосталих капацитета ствара основу за однос наде, што 

представља кључни моменат у сваком терапијском процесу. 

Добивени резултати указују на то да потенцирање испољавања 

преосталих капацитета могу допринијети повећању осјећаја 

благостања, редукцији симптома и стабилизацији менталног 

здравља. 

Кључне ријечи: стигма, самостигма, реинкарнација, капацитет 

1

2

Елма Хаџић, Начелница Центра за ментално здравље Кључ, магистар 

психолошких наука, Центар за ментално здравље Кључ, Шехићка 1 79 280 

Кључ, Тел: 037 663 263, e-mail:  hadzic_elma@yahoo.com 

Бехзад Хаџић, специјалиста неуропсихијатар – групни аналитичар, примаријус, 

Центар за ментално здравље Кључ, Шехићка 1 79 280 Кључ, Тел: 062 827 882, e-

mail:  behzad_hadzic@yahoo.com 

mailto:hadzic_elma@yahoo.com
mailto:behzad_hadzic@yahoo.com
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ВИКАРИЈСКА ТРАУМА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ И 

МЛАДИХ У СРБИЈИ 

Емина Борјанић Болић
1

Апстракт 

За време обављања свог посла професионалци у социјалној заштити 

деце и младих су изложени трауматичним догађајима од 

породичног насиља, па до злостављања и занемаривања деце. 

Сведочење овим догађајима посредним путем, кроз разговоре са 

децом и члановима њихових породица, преко читања документације 

и слично, чини ове професионалце вулнерабилним за настанак 

викаријске трауме. Истраживање је спроведено у Београду у: 

Градском центру за социјални рад, Центру за заштиту одојчади, 

деце и омладине, Центру за породични смештај и хранитељство и 

Прихватилишта за децу. Циљ овог квантитативног истраживања 

био је да утврдимо у којој установи се у највећем броју манифестује 

присуство показатеља викаријске трауме, које радне позиције су 

најугроженије и да ли постоји повезаност викаријске трауме и 

супервизије. Истраживање је спроведено електронски и 

учествовало је 150 испитаника. Добијени резултати показују 

највеће присуство чинилаца викаријске трауме код професионалаца 

у Градском Центру за Социјални Рад. Насупрот очекивањима, 

супервизија није показала повезаност са викаријском траумом. 

Кључне ријечи: викаријска трауматизација, социјална заштита 

деце и младих, супервизија, социјални рад 

1
 Емина Борјанић Болић, PhD (социјални рад),  ФПН, Универзитет у Београду, e-

mail: emina.borjanic@gmail.com 
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ПРИРОДА АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ У СТАЊИМА 

АНКСИОЗНОСТИ И ДЕПРЕСИЈЕ 

Живка Мићановић-Цвејић
1

Апстракт 

Депресија и анксиозност су најучесталија психопатолошка стања 

данашњице. Теорија афективне везаности даје одговарајући 

концептуални оквир за сагледавање генезе депресије и анксиозности. 

У овом раду, који је теоријске природе, начињен је преглед и 

компарирање савремених теоријских и емприријских налаза који 

разматрају интерперсоналне аспекте депресије и анксиозности 

кроз призму теорије афективне везаности. Теорија афективне 

везаности наглашава улогу раног осећајног искуства те родитеље 

сагледава као модераторе дететове психе. Кроз понављање 

интеракција између родитеља и детета, дете формира унутрашњи 

радни модел-релативно трајно уверење о себи, о другим људима, о 

свету које га окружује. На основу квалитета старања родитеља о 

детету, уочавају се четири облика афективне везаности (сигурна 

афективна везаност, као и три облика несигурне везаности: 

дезорганизована, амбивалентна и одбацујућа). Резултати бројних 

студија упућују на несигурну афективну везаност као ризико-

фактор у развоју депресије и анксиозности.Пораст броја оболелих, 

затим, њихова социјална, емоционална и професионална 

дисфункционалност, оправдавају потребу даљег изучавања 

депресије и анксиозности. 

Кључне ријечи: депресија, анксиозност, теорија афективне 

везаности, сигурна афективна везаност  

1
Мићановић-Цвејић, психолог,  PhD, Општа Болница Лозница - Република Србија, 

тел: +381 62 8043093, e-mail: zivkacvejic@gmail.com 

mailto:zivkacvejic@gmail.com
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ПСИХОТЕРАПИЈА У ПРАКСИ - ПРИКАЗ СЛУЧАЈА И 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОТОКОЛА 

Жилијета Кривокапић
1

Апстракт 

Когнитивно-бихејвиорална терапија је структурисана, 

индивидуализована, усмерена на садашње проблеме клијента, са 

циљем да се они разреше, а клијент оспособи да сам примењује 

усвојена знања и технике. У основи је едукатвна и усмерена на 

модификацију понашања и мисли, као и на развој нових вештина које 

помажу да се одржи промена и поправи квалитет живота. КБТ 

спада у ред релативно кратких терапија. Како се терапија обликује 

по потребама сваког појединачног клијента, питање трајања 

одређено је концептуализацијом случаја. КБТ је терапија избора за 

многе менталне поремећаје и болести, а користи се и за 

многобројне психичке сметње, проблеме, дисфункционалности или 

за лични раст и развој. Бројни истраживачки докази говоре у прилог 

њеној ефикасности. У раду се презентује један типични КБТ 

протокол и даје преглед процене, операционализације проблема и 

предлог терапијског пакета.У наставку је приказан непосредан рад 

са клијентом, кроз терапијске сеансе, са посебним акцентом на 

Тренинг решавања проблема и Асертивни тренинг.  

Кључне ријечи: КБТ протокол, терапије, Асертивни тренинг 

1
 Жилијета Кривокапић, PhD, специјалиста медицинске психологије, когнитивно-

бихејвиорални терапеут, Факултет за психологију, Универзитет “Бијељина” 

Бијељина, тел: 00381 63 414 140 
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ХУМОР И МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 

Зоран Лукић
1
; Јована Јовановић

2

Апстракт 

Шта је хумор ? Да ли се учи или је стечен, иако се учи, како и да ли 

се може научити ? Зашто је хумор негдје прихватљив док се другдје 

суздржава. На ова и још сличних питања покушали смо да 

одговоримо у овом раду. Наука говори да је хумор потребан и да га 

људи прихватају и да су његови ефекти важнији од самог 

дефинисања. Хумор треба да буде у свим сферама живота јер 

позитивно утиче на емоционално стање тако да дјелује 

релаксирајуће, умањује страх, тугу и анксиозност те побољшава 

имунолошки систем и ублажава стрес, такође је један од највиших 

облика људске комуникације, а може послужити и за повећање 

интимности, суосјећања и разумијевања Што се тиче болница 

резултати истраживања потврђују да интервенције клаунова-

доктора ублажавају неке негативне учинке хоспитализације на 

болеснике, нарочито дјецу, јер доносе забаву и смијех, мијењају 

расположење и перцепцију болести и лијечења те психолошки јачају 

особу. Потврђен је и позитиван учинак клаунова-доктора на 

родитеље и чланове породице болесне дјеце, те болничко особље. 

Уколико особа има ,,уврнути'' смисао за хумор може нам помоћи у 

откривању неких обољења као нпр. деменције. 

Кључне ријечи: хумор, здравље, лијечење, расположење, клаунови 

1
 Зоран Лукић, Психолошко савјетовалиште за младе Универзитета „Бијељина“, 

Бијељина, e-mail: zoranlukic95@hotmail.com 
2
 Јована Јовановић, Психолошко савјетовалиште за младе Универзитета 

„Бијељина“, Бијељина, e-mail: jo.vanovic@hotmail.com  



UDK 613.8:616.89 

19 

СУПЕРВИЗИЈА КАО ПОДРШКА ОЧУВАЊУ МЕНТАЛНОГ 

ЗДРАВЉА ПОМАГАЧА 

Ива Бранковић
1
; Снежана Филиповић

2

Апстракт 

У стручној и општој јавности постоји сагласност око високог 

нивоа стреса коме су свакодневно изложени припадници помагачких 

професија у системима као што су здравство, социјална заштита и 

сл. Стрес у овим професијама произлази из свакодневног контакта 

са људима у веома тешким животним ситуацијама и ограничених 

ресурса за пружање подршке у оквиру система у којима раде. 

Изложеност хроничном стресу представља ризик за развој 

професионалног изгарања, које поред негативног утицаја на однос 

према послу, негативно утиче и на ментално и физичко здравље 

професионалаца. Истраживања показују да на развој 

професионалног изгарања у великој мери утиче организациони 

контекст, а да се постојање професионалне подршке може 

сматрати значајним протективним фактором. Циљ овог рада је да 

укаже на ризике које хронични стрес и професионално изгарање 

могу имати по ментално здравље помагача, као и да понуди 

аргументе у прилог супервизије као начина за обезбеђивање подршке 

професионалцима у циљу превенције професионалног изгарања и 

очувања менталног здравља. 

Кључне ријечи: ментално здравље професионалаца, помагачке 

професије, професионално изгарање, супервизија  

1
 Ива Бранковић, МA, асистент, Факултет за медије и комуникације, Универзитет 

Сингидунум, Карађорђева 65, Београд, Тел: +38163426702, e-mail: 

iva.brankovic@fmk.edu.rs 
2
Снежана Филиповић, PhD, Институт за ментално здравље, Палмотићева 37, 

Београд, Тел: +381642644422, e-mail: snnezzanna@yahoo.com 

mailto:iva.brankovic@fmk.edu.rs
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НЕУРОПСИХОЛОШКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

Ивана Лепосавић
1
 

Апстракт 

Неуропсихолошка рехабилитација је област неуропсихологије која 

доживљава процват последњих деценија. Та област обухвата 

процедуре које помажу људима са когнитивним дефицитима да 

достигну максималне потенцијале у психолошком, социјалном и 

професионалном домену. Неуропсихолошка рехабилитација се бави 

отклањањем или ублажавањем когнитивних, социјалних и 

емоционалних последица можданих оштећења. Као и други видови 

рехабилитација, основна улога неуропсихолошке рехабилитације је 

да обезбеди људима са когнитивним дисфункцијама да достигну 

своје најбоље могуће стање, да им олакша решавање проблема са 

којима се сусрећу у свакодневном животу и да им помогну да се 

врате у ужу и ширу друштвену средину чији су део.Због 

комплексности проблема са којима се сусрећу људи са можданим 

повредама, неуропсихолошка рехабилитација се ослања на 

различите теоријске приступе. Психолог може значајно да 

допринесе дизајнирању индивидуализованог програма 

рехабилитације проценом когнитвног статуса пацијента. На овај 

начин се утврђују јаке и слабе стране когнитвног функционисања 

конкретне особе, те се креирају одговарајуће рутине вежбања 

ослањањем на очуване функције. 

Кључне речи: неуропсихолошка рехабилитација, пажња, памћење, 

егзекутивне функције 

1
Ивана Лепосавић, доктор психологије, доцент, Факултет за медије и 

комуникације, Универзитет Сингидунум, Београд, Карађорђева 65, Клиника за 

психијатрију КЦС, Београд, Пастерова 2, Tел: 0642664293, е-mail: 

ivana.leposavic@fmk.edu.rs 
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ПРИМЕНА ПСИХОДРАМЕ У РАДУ СА КРИЗНИМ 

СТАЊИМА У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ 

Јасна Вељковић
1
; Маја Стојимировић

2 

Апстракт

Aдолесцентни период је најтурбулентнини период развоја личности 

који карактерише значајан дисконтинуитет у развоју са сталним 

сменама прогресије и регресије ега, што личност чини пријемчивом 

за психопатолошке утицаје од „споља и изнутра“.Адолесценти су 

недовољно свесни „понора“ у које могу стићи,што је последица 

њихових супротних тенденција – да задовоље своје нарцистичке 

потребе али и да постигну социјалну гратификацију, првненствено 

својих вршњака. У друштву које је у вишедеценијском процесу 

транзиције, основна функција породице као подршке и заштите се 

губи а проблеми у емоционалној сфери  комуникације адолесцената 

постају све драстичнији. Чињеница је да психозе из 

схизофрениформног круга имају свој почетак баш у адолесценцији а 

исти је често „прикривен“ адолесцентном кризом. Психодрама као 

акциона форма групне психотерапије индикована је у примени са 

кризним стањима у адолесценцији јер нуди могућност 

истраживања унутрашњег света адолесцента  кроз 

интеракцијиски приступ, који сагледава човека холистички а  у 

односу са његовом микро и макро социјалном средином. Као акциона 

метода групног рада, она даје прилику адолесцентима да препознају 

делове свог селфа и интегришу их у функцинионалну целину. Циљ 

нам је да прикажемо предности примене  психодраме у раду са овом 

популацијом.  

Кључне речи: психодрама, адолесценти,  група, групни процес, улоге 

1
 Јасна Вељковић, Ванредни професор Факултета политичких наука, Универзитет 

у Београду, одељење за социјални рад и социјалну политику. Јове Илића 

165.Београд. е-маил:jasna.veljkovic@fpn.bg.ac.rs 
2
 Маја Стојимировић Дипломирани социолог,Филозофски факултет у Београду, 

одељење за социологију,  МА социјалног рада, едукант психодраме у тренингу. 

Е-маил:maja.stojimirovic@gmail.com 



UDK 616.892.3-07 

22 

ДЕМЕНЦИЈЕ КОД БОЛНИЧКО ЛЕЧЕНИХ НА ОДЕЉЕЊУ 

ГЕРОНТОПСИХИЈАТРИЈЕ 

Јелена Врућинић
1

Апстракт 

Деменција је глобално пропадање когнитивних функција личности 

до степена потпуног нарушавања њеног социјалног и 

професионалног функционисања. Проценат заступљености 

деменција у односу на друге психијатријске поремећаје, на одељењу, 

и заступљеност деменције код болнички лечених особа, у односу на 

пол и године старости. Коришћени су подаци из протокола пријема 

и отпуста, тј. извештаја за стационарно лечена лица и при томе је 

коришћен дескриптивни епидемиолошки метод рада. Анализиран је 

период од две године, када се лечило укупно 180 болесника на 

одељењу геронтопсихијатрије. 65% биле су Деменције 

Алзхеимеровог типа, 26% васкуларне деменције и 9% остале. 

Према полу 63.8% су били мушког пола, а 36.2% женског пола. 

Према годинама старости преко 65 година је била заступљена са 

85.2% болесника. Због великог броја оболелих од у старости, очекује 

се да преваленца буде као и у Европи, тако и код нас у порасту. 

Кључне ријечи: деменција, геронтопсихијатрија, болничко лечење, 

разлика медју половима 

1 Јелена Врућинић, спец. неуропсихијатрије, СБПБ“Г.Топоница“, ул. Стевана, 
Синђелића бр. 39 Ниш, Тел: +381646137260, e-mail: jelenavrucinic60@gmail.com 

mailto:jelenavrucinic60@gmail.com
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ПСИХОЛОШКО САВЈЕТОВАЛИШТЕ УНИВЕРЗИТЕТА 

“БИЈЕЉИНА” У СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА 

МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА МЛАДИХ  

Јелена Јовановић
1

Апстракт 

У раду је сагледана ретроспектива рада Психолошког 

савјетовалишта за младе као својеврсног пројеката Универзитета 

“Бијељина” у области заштите и унапређења менталног здравља 

младих. Најпре је описана је важност бриге о менталном здрављу 

младих, као важног аспекта здравља младе особе, након чега је 

потврђена потреба за институционалном бригом о превенцији у 

области менталног здравља. Психолошко савјетовалиште за младе 

Универзитета „Бијељина“ активно ради на очувању менталног 

здравља младих Бијељине, од октобра 2013. године, путем пружања 

психолошке помоћи младима (директног савјетовања, SOS телеапел 

службе, интернет савјетовања), али и организовањем различитих 

едукативних и истраживачких активности (трибина, семинара, 

предавања, радионица, округлих столова) са актуелним темама 

младе популације. Постојање једног оваквог саветовалишта је од 

изузетног значаја не само за младе људе, већ и за целокупну локалну 

заједницу јер поред основног циља пружања психолошке помоћи 

младима, ради и на њиховом оспособљавању за препознавање 

сопствених психичких сметњи, као и на развијању свести младих о 

значају сопственог развоја, могућностима личног напредовања и 

коришћења сопствених капацитета, али и важности превенције и 

разбијања предрасуда младих које представљају препреку за 

тражење психолошке помоћи. 

Кључне ријечи: ментално здравље, млади, психолошко саветовање 

1
Јелена Јовановић, дипломирани психолог, психотерапеут, асистент, Универзитет 

„Бијељина“, Бијељина, Тел: 00387 66 66 34 30, e-mail: psihsav@gmail.com 

mailto:psihsav@gmail.com
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ИСПИТИВАЊЕ НЕУРОКОГНИТИВНОГ ПРОФИЛА ОСОБА 

СА СХИЗОФРЕНИЈОМ 

Марина Новаковић
1

Апстракт 

Основни циљ истраживања односи се на испитивање могуће разлике 

између особа са схизофренијом различитог пола и степена 

образовања у односу на когнитивну ефикасност коју постижу, као и 

утврђивање које су специфичности профила когнитивног 

функционисања таквих особа. У истраживању је учествовало 30 

испитаника, узраста од 24 до 51 годину, а сви испитаници су 

припадали групи особа са схизофренијом. За процену когнитивног 

функционисања узете су две неуропсихолошке батерије тестова -  

скраћена верзија батерије CANTAB и батерија BACS. Анализом 

разлика између група добијени резултати показују да жене имају 

мање изражен дефицит егзекутивних функција у односу на 

мушкарце. Код особа са схизофренијом са вишим степеном 

образовања овај дефицит је мањи у односу на оне са нижим. Са 

друге стране, ниже образовани показују боље постигнуће на 

задацима визуо-моторне брзине и координације. На обе батерије 

тестова дефицит егзекутивних функција издваја се као 

доминантан когнитивни дефицит у схизофренији. У раду су 

размотрене практичне и теоријске импликације оваквих резултата.  

Кључне ријечи: схизофренијa, неуропсихолошко тестирање, 

CANTAB, BACS.  

1Марина Новаковиц, магистар психологије, специјалиста медицинске психологије, 

породични психотерапеут, Дом здравља Зворник, Република Српска, ул. Симе 

Перића бр 2, Тел: +381 64/9329835, e-mail: novakovicmarina@gmail.com 

mailto:novakovicmarina@gmail.com
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РЕЗИЛИЈЕНТНОСТ КАО МЕДИЈАТОР ИЗМЕЂУ РАНИХ 

ТРАУМАТСКИХ ИСКУСТАВА И СУБЈЕКТИВНОГ 

БЛАГОСТАЊА 

Милена Вујичић
1

Апстракт 

Основни циљ истраживања био је испитивање медијаторске улоге 

резилијентности у односу између раних трауматских искустава и 

субјективног благостања. Концепт резилијентности препознат је 

као фактор који може ублажити последице траума из детињства. 

Узорак је обухватио 276 испитаника опште популације узраста од 

19 до 30 године, који су се разликовали с обзиром на пол, доживљено 

трауматско искуство и врсту трауматског искуства. Примењени 

су инструменти: Инвентар раних траума, Упитник за процену 

афективне везаности – субскала Неразрешена породична 

трауматизација, Конор Давидсонова скала резилијентности и 

Кратка скала субјективног благостања. Резултати су показали да 

се на основу модела раних трауматских искустава може објаснити 

51% варијансе димензија субјективног благостања - Позитиван 

став и Позитиван афекат, а навећи проценат објашњене варијансе 

може се приписати предикторској варијабли Неразрешена 

породична трауматизација. Веза између ове предикторске варијабле 

и субјективног благостања делимично се остварује директно, а 

делимично посредством резилијентности. Код отпорних 

појединаца, рана лоша искуства имаће мањи ефекат на субјективно 

благостање. 

Кључне ријечи: рана трауматска искуства, резилијентност, 

субјективно благостање 

1
 Милена Вујичић, Психолошко саветовалиште за студенте Студентског културног 

центра Ниш, e-mail: milenamvujicic@gmail.com 
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НОВИНА И РАЗНОВРСНОСТ ДРАЖИ КАО СУШТИНА 

УЖИВАЊА И ЛЕПОТЕ 

Мирослав Комленић
1
; Младен Цимеша

2
; Станислава Саватић

3
;

Слађана Текић
4

Апстракт 

Новина дражи као фактор задовољства у психологији налази се у 

појму реактивне инхибиције: непријатно стање слично умору које 

настаје самим извршењем реакције и разрешава се извршењем друге 

(нове) реакције, што изазива пријатно стање. У овом 

истраживању, у принципу репликативном (слично извршено пре 8 

година, али на другој популацији и пре велике експанзије смартфона 

– а уживање у којим се такође објашњава обиљем разноврсности и

новина које нуде), проверавана је повезаност између чувености или 

познатости исказа (афоризма или максиме) и процене допадања 

истог. Узорак: 100 субјеката и 300 стимулуса. Предикторска 

варијабла је дихотомија (чуо исказ и није чуо). Процена допадања 

има пет нивоа. Поступак: излагање субјектима листе реченица, при 

чему се за сваку захтева исказ о њеној познатости и оцена 

допадања. Пример: Машта није ма шта: 1. Чуо (да–не), 2. Оцена (1-

5). Очекује се већа оцена уз категорију не, јер непознатост исказа 

значи новину, при чему се и у самом тесту неке реченице понављају, 

те и манипулише њиховом новином. Добијена је средња повезаност, 

статистички високо значајна (р = 0,42; п < 0, 01), чиме је хипотеза 

подржана. 

Кључне ријечи: допадање, уживање, лепота, афоризми, максиме. 

1

2

3

4

Мирослав Комленић, PhD, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ћирила и 

Методија 2, Тел: +381 18 514 312 (178), e-mail: miroslav.komlenic@filfak.ni.ac.rs  

Младен Цимеша, Универзитет “Бијељина” Бјељина, Факултет за психологију, 

Павловића пут бб Дворови, Тел/фаx 055/350-150,  351-101, e-mail:  

mladen_cimesa@hotmail.com 

Станислава Саватић, Универзитет “Бијељина” Бјељина, Факултет за психологију, 

Павловића пут бб Дворови, Тел/фаx 055/350-150, 351-101, e-mail: 

eva.savatic@gmail.com 

Слађана Текић, Универзитет “Бијељина” Бјељина, Факултет за психологију, 

Павловића пут бб Дворови, Тел/фаx 055/350-150, 351-101, e-mail:  

sladjana.tekic@gmail.com

mailto:miroslav.komlenic@filfak.ni.ac.rs
mailto:mladen_cimesa@hotmail.com
mailto:eva.savatic@gmail.com
mailto:sladjana.tekic@gmail.com
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ГЕШТАЛТ/КБТ – ОСНОВЕ И ПОРЕЂЕЊА ДВА 

ТЕРАПЕУТСКА ПРАВЦА 

Мирослав Милиновић
1
; Душан Ранђеловић

2
; Кристина Ранђеловић

3

Апстракт 

У раду се разматрају два, по многима доминантна, терапеутска 

правца у последњим деценијама. Изложени су основни принципи, 

историјат и указано је на сличности и разлике између ова два 

правца. У првом делу су изложене осневне поставке, принципи КБТ 

(когнитивно бихејвиоралне) терапије, потом и основе и најважније 

одлике ГЕШТАЛТ терапеутског моделатита. Детаљно су 

анализирана и компарирана ова два терапеутска модела без 

потребе форизовања било ког као бољег или примнљивијег. Кроз 

конкретне технике и начина њихове примене приказан је приступ 

разним психичким проблемима кроз неке конкретне примере из 

праксе.  Изнесене су и сличности и разлике у основама и техникама, 

указано на домете и ограничења сваког од поменутих терапеутских 

модалитета и изнесени сводни ставови везани за примељнивост 

сваког од њих. Главни циљ овог рада који има стручни карактер је 

упознавање пракитичара са терапеутским процесима из угла два 

различита модалитета  и евентуална одлука за употребу једног од 

анализирана два правца или пак еклектички приступ, уз коришћење 

предности и добрих страна техника како из гешталт, тако и из 

КБТ терапеутске оријентације.  

Кључне ријечи: гешталт, КБТ, терапијски процеси, модалитети. 

1

2

3

Мирослав Милиновић, Центар за психолошку едукацију ’’Радост живота’’, Ниш  

Душан Ранђеловић, Универзитет у Приштини са привременим седиштм у 

Косовској Митровици, Филозофски факултет, Катедра за Психологију, Србија, e-

mail: alkadule9@yahoo.com 

Кристина Ранђеловић, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у 

Косовској Митровици, Филозофски факултет, катедра за психологију,
 
e-mail: 

kristina215@gmail.com 

mailto:alkadule9@yahoo.com
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ХИКИКОМОРИ СИНДРОМ СА ПСИХОСОЦИЈАЛНОГ И 

МЕНТАЛНО-ЗДРАВСТВЕНОГ АСПЕКТА 

Младен Цимеша
1
; Мирослав Комленић

2
; Џевдета Хукић

3

Апстракт 

Концепт акутног социјалног повлачења индивидуе, односно 

изолација, која траје дуже од 6 мјесеци, а присутна је у економско 

развијеним азијским земљама, нарочито Јапану, добија назив 

хикикомори. Као савремени модел понашања, хикикомори синдром је 

фреквентнији међу тинејџерима и младим људима и налази се у 

корелацији са интернет адикцијом, манга/аниме културом и 

играњем видео игара. Карактерише га напуштање школе, посла, 

повлачење у собу, те комуницирање са спољашњим свијетом 

искључиво преко друштвених мрежа. Хикикомори је у блиској вези 

са јапанским појмом амае, који се експликује као жеља да се буде 

вољен и потреба да се неко брине о вама. Према истраживањима, 

око 25 % јапанских адолесцената и у нешто мањем проценту 

осталих младих људи широм свијета, током живота искусе неки 

облик хикикоморија, који се сада може посматрати као глобални 

феномен. Аутори се у раду баве анализом овог феномена, пружају 

увид у патогенезу хикикомори синдрома и клиничку слику истог. 

Кључне ријечи: хикикомори, социјална изолација, адолесценти, амае 

1 Младен Цимеша, Универзитет “Бијељина” Бјељина, Факултет за психологију, 

Павловића пут бб Дворови, Tел/фаx 055/350-150, 351-101. e-mail: 

mladen_cimesa@hotmail.com 
2

3

Мирослав Комленић, PhD, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ћирила и 

Методија 2, Тел: +381 18 514 312 (178), e-mail: miroslav.komlenic@filfak.ni.ac.rs  

Џевдета Хукић, Универзитет “Бијељина” Бјељина, Факултет за психологију, 

Павловића пут бб Дворови, Тел/фаx 055/350-150, 351-101, e-mail: 

dzevdeta.hukic@gmail.com 

mailto:mladen_cimesa@hotmail.com
mailto:miroslav.komlenic@filfak.ni.ac.rs
mailto:dzevdeta.hukic@gmail.com
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МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ДЈЕЦЕ И МЛАДИХ: ИЗАЗОВИ И 

ПОТРЕБЕ 

Нада Васелић
1

Апстракт 

Ментално здравље дјеце и младих дугорочно гледано треба да 

постане један од приоритета друштвене бриге. Иако се у задње 

вријеме посвећује више пажње овој теми, пракса показује да је то 

недовољно због све већих изазова са којима се дјеца, млади и њихови 

родитељи свакодневно сусрећу. Родитељи се често боре са 

осјећајем друштвене несигурности, слаби породична и социјална 

контрола, породичне везе, чешће су промјене у структури породице 

тако да и сами требају подршку. Поред тога су често презапослени 

и проводе премало времена са својом дјецом, а институције попут 

предшколских или основношколских, не могу адекватно одговорити 

на развоје потребе дјеце. Врло често проблеми дјеце су 

испреплетени са проблемима родитеља што је важно препознати и 

правилно усмјерити интервенције. Све више родитеља показује 

забринутост за своју дјецу и траже стручну помоћ јер не успијевају 

да одговоре на актуелне проблеме и изазове. Дјеци често недостаје 

брига, пажња и интеракција са њима важним члановима породице. 

Поред обимног школског програма већина дјеце укључена је у 

превелик број ваннставних активности, често превише времена 

проводе испред различитих екрана, без директне комуникације, у 

виртуелном свијету, из којег не могу усвајати неопходне социјалне и 

емоционалне вјештине. Проблеми и изазови менталног здравља су у 

порасту са тенденцијом помјерања границе на све млађе узрасте: 

аутизам, сви облици насиља и занемаривања, проблеми и поремећаји 

у когнитивном, емоционалном, социјалном функционисању и 

понашању, проблеми у учењу, болести зависности, школска фобија, 

психосоматске реакције и др. Било да је у питању клиничка 

процјена, савјетовање, психотерапија или неки други вид подршке 

дјеци неопходно је водити рачуна о развојној димензији. Сервиси 

1
Нада Васелић, PhD, ванредни профессор, Филозофски факултет, Универзитет у 

Бањa Луци, e-mail: nada.vaselic@ff.unibl.org 

mailto:nada.vaselic@ff.unibl.org
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подршке, који би помогли родитељима код нас су слабо развијени, 

изузев спорадичних приватних или невладиних иницијатива. 

Развијају се нови облици бриге о дјеци што ствара професионалне 

изазове на које треба благовремено и проактивно одговарати, 

почевши од родитеља до система образовања, здравствене и 

социјалне заштите. 

Кључне ријечи: дјеца, млади, ментално здравље, родитељи, 

потребе, изазови 
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АСЕРТИВНОШЋУ ДО МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА 

АДОЛЕСЦЕНАТА 

Наташа Младеновић
1

Апстракт 

У раду су представљени стилови комуникације са акцентом на 

асертивни стил као најконструктивнији. Истиче се његова 

важност у социјалним интеракцијама адолсцената и позитивни 

утицај на ментално зндавље. Први део рада се бави дефинисањем 

појма и диференцирањем различитх стилова у комуникацији, 

предностима и манама сваког стила. Излажу се релевантна 

истраживања која се тичу асертивности код адолесцената, као и 

примери из праксе. Такође се говори о асертивности као фактору 

који позитивно доприноси менталном здрављу и социјализацији 

адолесцената. Приказане су и конкретне технике које могу бити од 

помоћи у усвајању вештине асертивног комуницирања и 

дискутована је њихова примена у зависности од ситуације у којој се 

адолесцент налази. Главни циљ овог рада је приближити 

стручњацима и особама које раде са популацијом адолесцената 

важност њиховог едуковања и подстицања на асертивно понашање 

у социјалним односима. 

Рад је делом настао као резултат истраживачких активности на 

пројекту ''Косово и метохија између националног идентитета и 

евроинтеграција (евиденциони број пројекта : ИИИ 47027) које 

финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. 

Кључне ријечи: адолесценција, асертивност, комуникација, 

ментално здравље  

1
 Наташа Младеновић, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у 

Косовској Митровици, Учитељски факултет у Лепосавићу, Призрен 
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ОДНОС ТЕОРИЈЕ ДИНАМИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИ И 

КОЛИЧИНЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПРОЦЕНИ УМЕТНИЧКИХ 

СЛИКА 

Небојша Милићевић
1
; Ана Јованчевић

2

Апстракт 

Циљ овог истраживања је био провера односа теорије динамичких 

компетенци и количине информација које испитаници добијају о 

сликама које процењују. Према овој теорији постоје три нивоа на 

којима се обрађује перципирана слика: Х или Хармонија, Д или 

Дистанца и ниво Р или Редунданса (украшеност). Поменута три 

нивоа су операционализована и мерена путем девет скала 

семантичког диференцијала. Испитивање је спроведено 

експерименталним путем. Узорак је био пригодан и чинило га је 

укупно 82 испитаника, оба пола (М=7; Ж=75), просечне старости 

19.58 година. Истраживање је спроведено са четири групе 

испитаника који су знали различите количине информација о 

сликама које оцењују. У првој групи су били испитаници који нису 

знали ништа о сликама, у другој групи испитаници су знали само име 

уметника, у трећој су знали име и детаљан опис слика, док су у 

четвртој групи испитаници имали све ове информације као и 

информацију о процењеној новчаној вредности слика изложеној у 

америчким доларима. У свакој од четири фаза истраживана био је 

скоро једнак број испитаника (Н1=20; Н2=21; Н3=21; Н4=20). 

Подаци су обрађивани путем Анализе Варијансе (ANOVA). 

Резултати показују да постоје разлике између група испитаника са 

различитом количином информације у погледу процене припадности 

слика Х нивоу (Ф=4,041; дф=3; п=.007), и то између групе 

испитаника које је знала само име аутора и групе испитаника које је 

знала име аутора, опис слике, и процењену новчану вредност слике 

(Разлика АС=-,43813), у корист групе која је имала више 

информација. Што значи да већа количина информација доводи до 

оцењивања слика у већој мери као једноставних. Разлике постоје и у 

1
 Небојша Милићевић, Филозофски факултет у Нишу 

2
 Ана Јованчевић, Филозофски факултет у Нишу 
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процени припадности слика Д нивоу (Ф=3,835; дф=3; п=.010) и то 

између групе испитаника која није имала никакву информацију и оне 

групе која је имала све информације коришћене у овом 

истраживању (Разлика АС=-,36607) и то у корист групе која је 

имала више информација. Што значи да већа количина информација 

води ка дистанциранијој процени слика. На крају, када је у питању 

трећи поменути ниво теорије динамичких компетенци, разлике 

између група нису постојале, што значи да количина информација 

нема никаквог утицаја на перцепцију украшености уметничких 

слика.Можемо да закључимо да веза између теорије динамичких 

компетенци и количине информација дате испитаницима постоји, 

али не за сва три нивоа перцепције уметничких дела о којима ова 

теорија говори. 

Кључне ријечи: теорија динамичких компетенци, информације, 

дистанцираност, редунданса, хармонија 
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ПАРТНЕРСКИ ОДНОСИ ДАНАС И МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 

Невена Чаловска Херцог
1
; Савета Драганић Гајић

2

Апстракт 

Партнерски однос опстаје и данас, у овом хипермодерном времену, 

као доминантна одредница идентитета. Епидемиолошке студије о 

морбидитету менталних поремећаја верификују протективну  улогу 

тј. да је дужи , квалитативно бољи, срећнији живот особа које су у 

стабилном, задоволљавајућем партнерском односу. Повезаност 

квалитетта партнерског односа са избијањем, одржвањем, 

компликовањем али и опоравком са бројним менталним 

поремећајима, анксиознодепресивног спектра, психосоматских 

стања, болести зависности, а неуронауке потврђују повезаност 

квалитета блиског емоционалог односа и психолошке добробити. 

Квантитативна и квалитативна истраживања процеса и исхода 

психотерапије парова, посебно емоционално-фокусиране терапије, 

доказују лековитост партнерског односа. Историјски, партнерски 

однос се мењао, од патријархалног, преко високо неоромантичног, 

до обликованог еманципацијом жена , постмодерног са 

императивом индивидуалних циљева, страхом од усамљености и 

данас хипермодерног. Различити, нови стилови живота у пару, су 

нови изазов. Одговорност психотерапеута је у креирању контекста 

одржавања смисла и  неговања партнерског односа. 

Кључне ријечи: партнерски однос, емоционално фокусирана 

терапија 

1

2

Невена Чаловска Херцог, PhD, ванредни професор, Факултет за медије и 

комуникације, Департман за психологију, Карађорђева 65, Београд 11000, Србија, 

Тел: +381 11 2626784, e-mail: nevena.calovska@fmk.edu.rs 

Савета Драганић Гајић, PhD, редовни професор, Факултет за медије и 

комуникације, Департман за психологију, Карађорђева 65, Београд 11000, Србија, 

Тел: +381 11 2626784, e-mail: saveta.draganic.gajic@fmk.edu.rs 

mailto:nevena.calovska@fmk.edu.rs
mailto:saveta.draganic.gajic@fmk.edu.rs
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ИЗОСТАНАК СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ КАО ФАКТОР 

РАЗВОЈА ДЕПРЕСИВНОСТИ 

Нера Кравић Прелић
1
; Недим Прелић

2
; Нермин Мулаосмановић

3

Апстракт 

Као развојни период, у коме се млади сусрећу са бројним промјенама, 

како на тјелесном, тако и на психичком и социјалном плану, 

адолесценција је период у коме је за младе од изузетне важности 

социјална подршка. Бројна истраживања су показала да социјална 

подршка игра битну улогу у прилагодби младих и у очувању 

менталног здравља адолесцената. Ово истраживање је усмјерено 

на испитивање повезаности између социјалне подршке и 

депресивности. Испитаници истраживања су чинили адолесценти 

(Н=392, од чега 49.5% женских), доби од 15 до 19 година (М=17.21, 

СД=1.21). За процјену социјалне подршке кориштена је прилагођена 

Dubow i Ullman-ова Скала перципиране социјалне подршке, док је за 

утврђивање степена депресивности кориштена Зунгова Скала 

самопроцјене депресије. Анализа резултата је показала да је 

социјална подршка у значајној вези са депресијом код адолесцената 

(rs=-.52, p<0.001). Резултати истраживања указују да недостатак 

социјалне подршке резултира јављању депресивности код 

адолесцената, а пружена социјална подршка представља сигуран 

ослонац у развоју личности адолесцената и очувању њиховог 

менталног здравља. 

Кључне ријечи: млади, социјална подршка, депресивност. 

1
Нера Кравић Прелић, магистар психолошких наука, виши асистент на 

Универзитету у Тузли,  Универзитетски клинички центар Тузла, 

Тел: +38761273081, e-mail: gtrisa@yahoo.com 
2

3

Недим Прелић, дипломирани педагог-психолог, Тузла, Тел: +38761280037, 

e-mail: nedimprelic@yahoo.com 

Нермин Мулаосмановић, доктор психолошких наука, доцент, Тузла, 

Тел: +38761393258, e-mail: nerminmulaosmanovic81@gmail.com 

mailto:gtrisa@yahoo.com
mailto:nedimprelic@yahoo.com
mailto:nerminmulaosmanovic81@gmail.com
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ПРЕПОЗНАВАЊЕ СНАГА И ТЕШКОЋА У КОНТЕКСТУ 

ОЧУВАЊА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА МЛАДИХ 

Нермин Мулаосмановић
1
; Недим Прелић 

2

Апстракт 

Проблеми менталног здравља погађају друштво у цјелини, те стога 

унапријеђење менталног здравља је велики изазов. Да би се указало 

на важности превентивних програма за ментално здравље младих, 

циљ рада је био утврдити ниво потешкоћа и снага код младих у 

односу на спол, разред, школски успјех, те потребу за дјеловањем у 

функцији очувања менталног здравља. Разлог проведбе 

истраживања је што тешкоће уочене правовремено  могу увелико 

смањити број и интензитет психичких проблема касније. Узорак је 

чинило 823 испитаника, старости од 15-18 година. Резултати су 

показали  да постоје умјерени нивои тешкоћа (М=18.02, СД=7.30), 

односно умјерене потребе за интервенцијом. Утврђена је ниска, 

негативна али значајна веза између тешкоћа и школског успјеха (р=-

.121, п<.01), нису пронађене значајне разлике с обзиром на спол (т 

(821) =1.838, п= .067), разред Ф(3, 819) =1.443, п>.05) у  

тешкоћама, уочена је значајна разлика у односу на школски успјех 

(Ф(4, 818) =3.696, п=.005).  

Кључне ријечи: тешкоће, снаге, ментално здравље, млади 

1

2

Нермин Мулаосмановић, PhD, Тузла, Тел: 061/393-258, e-mail: 

nerminmulaosmanovic81@gmail.com 

Недим Прелић, дипл. педагог-психолог, Тузла, Тел: 061/280 037, e-mail: 

nedimprelic@yahoo.com 

mailto:nedimprelic@yahoo.com
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ОДНОС ТЕРАПЕУТ-ПАЦИЈЕНТ И УЛОГА БАЛИНТ ГРУПЕ 

Роса Шапић
1
; Сања Ђурђевић

2
; Милорад Живковић

3

Апстракт 

Терапијски однос је највећим делом емоционални однос. У својој 

целовитости, он је отворен, недефинисан, тешко предвидљив  и 

обојен особинама личности који у њему учесвују.У току терапијског 

односа изражено је више врста односа. Однос између терапеута и 

пацијента није никада чисти однос између родитеља и деце,  нити 

између пријатеља, нити је искључиво колегијални или неки други 

животни однос, он је све то помало и ништа од тога у потпуности. 

Овој врсти односа се данас посвећује све већа пажња. Балинт групе 

постоје широм света. Усмерене су на унапређење квалитета односа 

са клијентом, који почива на психотерапијским основама и 

представља одличну допуну класичне медицинске едукације лекара. 

Помажу нам да повећамо разумевање клијента, да научимо да 

погледамо унутар себе и да тиме унапредимо способност 

комуницирања са клијентом. Контиунирани рад Балинт групе 

омогућава терапеутима да поделе своја терапијска искуства, да 

омогуће другима да дођу до открића, да стално и изнова откривају 

значење и сврху терапијске улоге. 

Кључне ријечи: терапеут, клијент, Балинт група 

1

2

3

Роса Шапић, PhD, неуропсихијатар, Београд 

Сања Ђурђевић, PhD, специјални педагог, Београд 
Милорад Живковић, PhD, Дом здравља Добој, Општа болница „Св. Апостол, Тел: 

062818188, e-mail: mlrdzivkovic@gmail.com 

mailto:mlrdzivkovic@gmail.com
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УТИЦАЈ ЦРТАНИХ ФИЛМОВА НА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 

ДЈЕЦЕ

Свјетлана Гавриловић
1
; Николина Савић

2

Апстракт 

Цртани филм је вид филмске умјетности у коме су ликови и 

позадина нацртани или у новије вријеме рачунарски анимирани. 

Данас представљају најлакши начин забаве за дјецу, али и начина 

учења и одгоја, али су постали „плодно тло“ за брзу зараду новца и 

мјесто оглашавања. Појављују се цртани филмови који нису 

прилагођени дјечијем узрасту. На „мале екране“ долазе без 

контроле и једино су родитељи ти који могу да одлуче који дјечији 

програми су добри за њихову дјецу. Многобројна истраживања су 

показала да у дјечијим цртаним филмовима постоји много 

агресивности и да су емисије намијењене дјеци до седам година 

садржале далеко већу количину насиља од оних намијењеној 

старијој публици. Цртани филмови постали су и форма за 

приказивање огласа, те је у њима често прикривено оглашавање 

којег ни родитељи нису свјесни. Ако се у обзир узме квалитетан 

дјечији програм цртани филмови су и поред свих опасности један од 

начина забаве, развоја дјечије маште, и начина за превазилажење 

препрека и проблема. 

Кључне ријечи: цртани филм, агресивност, оглашавање, добре 

стране цртаних фимова 

1

2

Свјетлана Гавриловић, дипл. аудио – визуелни умјетник, смјер глума, студент 

психологије, Универзитет Бијељина, Павловића пут бб, Тел: 066 164 686, e-mail: 

ceca_gavrilovic@hotmail.com 

Николина Савић, студент психологије, Универзитет Бијељина, Павловића пут бб, 

Тел: 065 309 719, e-mail: nina.savic437@gmail.com 

mailto:ceca_gavrilovic@hotmail.com
mailto:nina.savic437@gmail.com
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УПОТРЕБА СУПЛЕМЕНАТА И МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ КОД 

СТУДЕНАТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ 

Снежана Стевић
1
; Јелена Минић

2

Апстракт 

Циљ истраживања је био испитати употребу суплемента и неке 

индикаторе менталног здравља код студената Медицинског 

факултета Универзитета у Приштини (Н= 297), као и повезаност 

и разлике у односу на одређене социодемографске варијабле. У 

истраживању је коришћен Упитник конструисан за потребе 

истраживања и Скала Проактивног превладавања у ужем смислу. 

Резултати истраживања су показали: да већина испитаних 

студента тренутно користи суплементе, да су студенти 

проактивни и у највећем проценту процењу своје ментално здравље 

као одлично. Резултати корелационе анализе указују да су студенти 

који су задовољни својим менталним здрављем задовољнији и 

физичким здрављем и здрављем своје породице. Старији, успешнији 

студенти и задовољнији својим материјалним стањем ментално 

здравље процењују као боље. Резултати т- теста указују да су 

студенти мушког пола и они који живе у граду проактивнији. Нема 

статистички значајних разлика у проактивном превладавању и 

процени менталног здравља између студената који користе и 

тренутно не користе суплементе. Добијени резултати су значајна 

смерница за наставак истраживања. 

Кључне речи: суплементи, ментално здравље, проактивно 

превладавање 

1
 Доктор  медицинских наука, ванредни професор, Медицински факултет Косовска 

Митровица, Универзитет у Приштиник ул. Анри Динана, б.б., Тел: +381 63 7 737 

468, e-mail: s.hadzistevic@med.pr.ac.rs 
2
 Доктор психолошких наука, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у 

Приштини, ул. Филипа Вишњића бб, Тел: +381 65 8 439 448, e-mail:  

jminic@yahoo.com   

mailto:s.hadzistevic@med.pr.ac.rs
mailto:jminic@yahoo.com
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ПОРОДИЧНА АФЕКТИВНА ВЕЗАНОСТ ЗАВИСНИКА 

Снежана Филиповић
1
; Слађана Милошевић

2

Апстракт 

Породична терапија зависника алкохоличара и коцкара одавно је 

препозната као успешан метод лечења. У терапији, последице 

зависности и поремећени породични односи додатно појачавају 

отпоре код свих чланова породице. Да ли је образац везаности у 

адолесценцији исти код свих зависника и како утиче на рад са 

породицама? Утврђивање обрасца афективне везаности у односу на 

врсту зависности. Узорак је чинило 117 зависника (58 алкохоличара 

и 59 патолошких коцкара) лечених у Имз у периоду 2014-2018. 

године. Сви испитаници су попунили Демографски упитник, AUDIT, 

SOGS и Упитник за процењивање породичне афектививне везаности 

PAVb (Brennan &Shaver, 1998). Резултати показују да је одбацујући 

образац везаности најзаступљенији код обе зависности. Овакви 

резултати указују на то да породични терапеути треба да 

планирају више интервенција које би подстакле квалитетније 

емоционалне односе у породицама зависника у фази рехабилитације 

и ресоцијализације. 

Кључне ријечи: породична терапија, обрасци афективног везивања, 

алкохолизам, патолошко коцкање 

1
 Снежана Филиповић, Институт за ментално здравље, Палмотићева 37, Београд 

2
 Слађана Милошевић, Институт за ментално здравље, Палмотићева 37, Београд 
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УНАПРЕЂЕЊЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА МЛАДИХ КРОЗ 

ВОЛОНТЕРСКИ РАД У ПСИХОЛОШКОМ 

САВЕТОВАЛИШТУ ЗА СТУДЕНТЕ 

Стојан Станковић
1
; Јована Бајкић

2
; Милош Стајковић

3

Апстракт 

Психолошко саветовалиште за студенте Студентског културног 

центра Ниш, волонтерска организација која се бави унапређењем 

менталног здравља младих у граду Нишу, у свом раду користи 

својеврсну интегративну врсту превенције. Током тринаест година 

свог рада на овом пољу, претрпело је многе промене које су довеле 

до облика рада које користи данас. Комбинујући професионалну и 

непрофесионалну врсту превенције, Психолошко саветовалиште за 

студенте окупља велики број волонтера који се кроз истраживачки 

рад, едукативне активности, тријажерски рад и пружање 

психотерапијских услуга ангажују у својој заједници и раде на 

побољшању менталног здравља младих. Овакав концепт 

организације, који веома ефикасно комбинује примарну и секундарну 

превенцију са професионалном и непрофесионалном превенцијом, 

појављује се по први пут у Србији управо оснивањем Психолошког 

саветовалишта за студенте. Рад има за циљ да опише ток развоја 

делатности, механизме и организацију волонтерског рада, као и 

изазове са којима се суочава Психолошко саветовалиште за 

студенте, као пример ефикасног функционисања једне овакве 

организације. 

Кључне ријечи: превенција, саветовалиште, волонтеризам, млади 

1
 Стојан Станковић, Психолошко саветовалиште за студенте СКЦ-а Ниш, e-mail: 

stoyanstankovich@gmail.com 
2
 Јована Бајкић, Психолошко саветовалиште за студенте СКЦ-а Ниш 

3
 Милош Стајковић, Психолошко саветовалиште за студенте СКЦ-а Ниш 
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ИЗРАЖЕНОСТ АНКСИОЗНОСТИ У СРЕДЊЕМ ОДРАСЛОМ 

ДОБУ 

Тања Панић
1
; Јелена Опсеница Костић

2

Апстракт 

Најдужи период у животу човека је одрасло доба у се људи  мењају 

и развијају, суочавају са ражличитим животним изазовима. 

Осећање анксиозности, која се може дефинисати као изражени 

осећај страха, напетости и бриге, као емоционална и физиолошка 

реакција људског организма на промене у окружењу. Циљ овог 

истраживања је да се сагледају разлике у степену изражености 

различитих облика анксиозности. У истраживању је коришћен 

Упитник анксиозних мисли (AnTI: Wells, A., 1994). Узорак је чинило 

216 испитаника (113 жена и 103 мушкарца) узраста од 40 до 55 

година. Добијени резултати указују на то да је ниво анксиозности 

уједначен током овог периода одраслог доба. Социодемографске 

карактеристике испитаника се могу довести у везу са нивоом 

анксиозности: код жена је израженија анксиозност, са вишим 

образовним нивоом се повезује виши ниво мета-анксиозности. 

Разлика у нивоу анксиозности је потврђена код испитаника 

различитог социо-економског статуса и испитаника који 

изражавају различит степен задовољства сопственим здрављем. 

Значај добијених резултата се огледа у могућности унапређењу 

превентивног и психотерапијског рада са особама овог узраста. 

Кључне ријечи: AnTI, анксиозност, одрасло доба, првенција 

1

2

Тања Панић, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне 

информатичаре, Сирмијум, Сремска Митровица 

Јелена Опсеница Костић, Филозофски факултет, Ниш 
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РАЗВОЈ ЦЕНТАРА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У БИХ 

Фадил Имшировић; Елвир Пешталић 

Апстракт 

Федерално министарство здравства, Министарство здравља и 

социјалне заштите Републике Српске и брчко Дистрикта, заједно са 

Асоцијацијом XY а у сурадњи са Владом Швицарске проводе 

„Пројекат менталног здравља у Босни и Херцеговини“. 

Координирана брига (Case management) као нова услуга коју пружају 

новоосновани Центри за ментално здравље (ЦМЗ) усмјерена је ка 

најосјетљивијим групама корисника, и то особа са тешким 

менталним поремећајима и вишеструким потребама. Она, 

координирана брига, због своје сложености подразумијева тимски 

рад, интра и интерсекторску сарадњу. Кључни механизам за 

пружање услуга у заједници је мултидисциплинарни тим кога чини 

психијатар, психолог, радноокупациони терапеут, социјални радник 

и медицинска сестра/техничар. У циљу успостављања 

структуралне и функционалне сарадње, координације у правом 

смислу ријечи, проведене су и даље се проводе бројне едукације 

наведених кадрова. Једногодишња едукација медицинских сестара за 

Радноокупационе терапеуте у менталном здрављу, те едукација и 

константна супервизија у подручју координиране бриге. Надаље, 

пројекат менталног здравља подржава интеграцију и одрживост 

ЦМЗ-а у свакодневној пракси кроз едукативне супервизијске 

радионице и подршку на радном мјесту. Поред снажних отпора 

промјенама чисто медицинског модела приступа здрављу, наведене 

активности резултирале су евидентним побољшањима опоравка и 

смањењу релапса  

Кључне ријечи: центри за ментално здравље (ЦМЗ), 

психотерапијско савјетовање, Превенција, службе подршке у 

локалној заједници  
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ИСПИТИВАЊЕ ЛИЧНОСТИ ПРИМЕНОМ ММПИ 202 

ИНВЕНТАРА ПИТАЊЕ ЗА БУДУЋА РАЗМИШЉАЊА 

ПСИХОДИЈАГНОСТИЧАРА 

Хелена Росандић
1
; Jaсна Вељковић

2
; Милена Николић

3

Апстракт 

Психодијагностика је примењена научна дисциплина чији је предмет 

дијагностика и разумевање менталних поремећаја и поремећаја 

понашања, процјена и мерење различитих димензија личности 

користећи се хетерогеном скупином дијагностичких инструмената. 

Полазећи од актуелних трендова друштва у коме личне потребе и 

њихово задовољњење све више интернализују мотивацију једнике, 

гдје промјене нису саме по себи позитивне или негативне,већ су 

спонтана последица промјене у еволуцији знања ин капацитета 

људи, поставили смо задатак кроз анализу профила на MMPI 202 

(Minnesota Multiphasic Personality Inventory) инвентару личности, 

провјеримо тренд на који се савремени токови друштва одсликавају 

на структурално функционалне карактеристике личности. 

Истраживањем је обухаћено 193 испитаника, од тога 66 

испитаника је дијагностиковано као шизофрени поремећај, 67 

испитаника као гранични поремећај личности и 60 испитаника су 

били из „нормалне популације“, а према Међународној 

класификацији менталних поремећаја и поремећаја понашања ICD 

10. Анализа разлика између група спровођена је употребом т-

теста.Детектовани су појединачни индикатори, психотични 

индекс, однос домена психотицизма и неуротицизма, који на нивоу 

статистичке значајности од (p<.05) дискриминишу групе. У раду се 

1

2

3

Хелена Росандић, Општа болница Никшић, одељњењ за психијатрију, Асс,. МА 

Филофски факултет у  Никшићу, Универзитет Црне Горе. Данила Бојовића б.б 

roshelena@t-com.me 

Jaсна Вељковић Ванредни професор на Факултету политичких наука 

Универзитета у Београду –департман за Социјални рад и социјалну политику, 

Јове Илића 165.  Београд.  Јasna.veljkovic@fpn.bg.ac.rs. Ванреди професор на   

Филозофскиом  факултету у  Никшићу,Универзитет Црне Горе. Данила Бојовића 

б.б. Ванредни професор на Универзитету Бијељина, Факултет за психологију.  

Милена Николић, дипл.психолог .Филозофски факултет у Никшићу. Данила 

Бојовића б.б. 

mailto:Јasna.veljkovic@fpn.bg.ac.rs
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дискутује „приближавање“ профила посматрајући варијабле: 

импулсивност и „acting out“, стил превладавања, просјеке на 

клиничким скалама и скалама типичних профила. То подстиче даља 

o данашњем значењу клиничких дијагноза и наводи на

преиспитивање основног појма, као што је  појам „нормалности“.  

Кључне ријечи: гранични поремећај личности, шизофренија, 

„нормална“ популација, ММPI 202,диференцијална дијагноза.  
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