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1. 210616ПРЛ Психологија развоја личности Вежбе 

образовање васпитача 

за рад у предшколској 

установи 

ОСС 

2. 110516ОПП 
Основи психологије са 

психологијом предшколског детета 

Вежбе образовање васпитача 

за рад у предшколској 

установи 

ОСС 

3. СПИ4 
Психофизичка зрелост детета за 

полазак у школу 

Вежбе образовање васпитача 
за рад у предшколској 

установи 
МСС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Petrović, D. (2019). Premorbidna prilagođenost kod posttraumatskog steresnog poremećaja. Zbornik radova visoke škole za vaspitače strukovnih 
studija u Gnjilanu – Bujanovac, br.4/5, str. 147-164. 

2.  Petrović, D., Mitrović, V., Lukić, N., Jovanović, M., i Jelić, J. (2019). Povezanost vaspitnih stilova roditelja i samopoštovanje učenika osmog 

razreda. Zbornik radova visoke škole za vaspitače strukovnih studija u Gnjilanu – Bujanovac, br.4/5, str. 131-146. 

3.  
Petrović, D. (2020). Интернет-зависимость и личностные особенности подростков. Российский Университет дружбы народов, 
Федерация психологов образования России, Университет Белграда (Сербия), Институт педагогических исследований Республики 

Сербия, Евразийский Национальный Университет ИМ. Л.Н. Гумилёва (Астана, Казахстан), str.174. 

4.  Petrović, D. (2021).Correlation between Internet Addiction and Socio-Demographic Characteristics and School Achievement at High-Schoolers. 

XXVI Scientific Proceedings of The XXVI Scientific Conference Empirical Studies in Psychology, pp.113. ISBN 978-86-6427-163-9. 

5.  
Petrović, D. (2021). Mentalno zdravlje ljudi u situaciji Kovid 19 pandemije. Zbornik radova visoke škole za vaspitače strukovnih studija u 

Gnjilanu – Bujanovac, 5/5 (u štampi) 

6.  

Petrović, D. (2022).Социодемографические Переменные Как Предикторы Отношения к Инклюзии. Самореализация личности в эпоху 

цифровизации: глобальные вызовы и возможности, Москва Российский университет дружбы народов,, str.428, УДК 

159.923:316.422.44(063) ББК 88.53+16.2 С17 

7.  
Petrović, D. (2022).Differences in the level of expression of positive attitude towards inclusion between educators and students of vocational 

studies for educators. XXVIII Scientific Conference Empirical Studies in Psychology, pp.75 . ISBN978-86-6427-199-8 

8.  
Petrović, D. (2022). Percepcija psihologa kao stručnog saradnika u školama od strane nastavnog osoblja. 70. Kongres psihologa Srbije – 

Psihologija između profesije i nauke, Društvo psihologa Srbije – Beograd, str. 32. ISBN 978-86-89377-51-4 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата  

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања  

1. Едукација из Системске породичне терапије – 2019. – у току, Бееоград 

2. Балинт едукација 2020. – у току, Ниш 
3. Комуникација као пут за здраво одрастање, национални курс 1. категорије, Институт за 

ментално здравље, Клиника за децу и омладину, бр.2449/2020, Београд 

4. Ментално здарвље деце и младих – нови и стари изазови- Национални 

симпозијум.Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије – 



ДЕАПС 

5. Умеће комуникације – Удружење грађана „Тим Психокод“ - Београд 

Други подаци које сматрате релевантним 

1. Члан подкомисије за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета 

2. Члан подкомисије за праћење студијских програма 

3. Члантима за  међународну сарадњу – Еразмус 

4. Записничар 

Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у установи, која се у том 

слушају даје као прилог. Ова табела несме прећи једну А4 страну. 

 


