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Четврта научно-стручна конференција са међународним учешћем 
у организацији Психолошког саветовалишта за студенте при Студентском 

културном центру Ниш, подржана од стране Савеза студената Универзитета у Нишу 
 

МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ 
 

 Четвртак, 14.12.2016. 

14:00  

Свечано отварање конференције 

Драгана Петковић,  директор Студентског културног центра Ниш – 

Богдан Петровић  - председник Савеза студената Универзитета у Нишу, 

доц. Др НебојшаМилићевић - шеф катедре за психологију Филозофског факултета 

у Нишу 

Боро Крстић – директор Универзитета „Бијељина“ 

Стојан Станковић – координатор едукативног сектора Псхолошког саветовалишта 

за студенте 

14:45  
Никола Гољовић и Никола Јованчић 

Писање пројекта – од идеје до реализације 

16:00 Пауза 

16:15  
доц. др Милица Митровић 

Бирам да не прокрастинирам 

17:00 
доц. др Драгана Станојевић 

Ментално здравље помагача 

17:45  Пауза 

18:00  
Јелена Јовановић, Александра Поповић 

Примена психодраме у радном окружењу 

 Петак, 15.12.2016. 

11:30 
доц. др Oливер Тошковић 

Амос и ја – структурално моделирање 

12:15 
Милица Огњановић, Кристијан Пешић 

Мотивација у радном окружењу 

13:00 Пауза за ручак 



6 
 

13:45 

Слободна саопштења 

Ана Јованчевић, Тина Јањић, Никола Гољовић - Улога емоционалне 

компетентности у односу између црта личности и асертивности 

Татјана Митровић, Александра Марић - Ментално здравље у радном окружењу 

Зоран Лукић, Јована Јовановић - Ментално здравље у радном окружењу 

15:00  

 

Катарина Младеновић, Тијана Коцић 

Драјвери – који је твој радни стил и како он ради? 

16:00 
доц. др Душан Ранђеловић 

Радно окружење и проблеми у учењу студената 

16:45  Пауза 

17:00  
Кристина Ранђеловић, Наташа Младеновић 

Управљање временом и бригама 

 Субота, 16.12.2016. 

13:45 
проф. др Слободан Цвијић 

Фокусирана групна дискусија – епистемолоско-методолошки осврт 

14:30 
проф. др Бојана Димитријевић 

Млади, стварност и виртуелна реалност 

15:15  
Бојана Дојчинов 

Ментално здравље у радној организацији 

16:15 Пауза 

16:30 

Дамјана Панић 

Перфекционизам – слабост или снага: одређење и манифестације у 

свакодневном, радном и клиничком контексту 

17:30  
Милена Вујичић, Стојан Станковић  

Појединац и тим у радној организацији 

 Недеља, 17.12.2016. 

10:00 
Округли сто: Размена искустава и идеја институција и организација на тему 

менталног здравља младих u радном окружењу 

11:00 
 

Затварање конференције 
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ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА – ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 

Никола Јованчић,  Никола Гољовић 

Психолошко саветовалиште за студенте СКЦ-а Ниш 

  

 Циљ радионице је подстицање активности, продуктивности и иновативности у 

процесима креације, организације и реализације идеја. Намењена је младим људима који 

теже ка томе да активно раде на очувању и унапређењу квалитета живота у локалној 

заједници.  

 Примарни циљ радионице је да оснажи компетенције младих људи, како би на 

креативан и практичан начин могли да искористе ресурсе који су им на располагању, са 

тежњом да развију сопствене капацитете и да се повежу са различитим формалним и 

неформалним групама у заједници.  

 Први део радионице је осмишљен као процес преноса и размене знања и искустава 

између учесника и водитеља са циљем информисања, упознавања са тематским 

јединицама и обогаћивања знања учесника у вези са процедуром организације и 

представљања идеја. Учесници ће имати прилику да се детаљније упознају са свим фазама 

израде предлога пројекта, са захтевима и условима који се постављају пред њих, као и са 

значајним аспектима и могућим проблемима у оквиру тог процеса.  

 У другом делу радионице учесници ће имати прилику да се кроз међусобну 

интеракцију опробају у осмишљавању и разрађивању појединих сегмената у процесу 

припреме предлога пројекта.  

 

Кључне речи: писање предлога пројекта, активизам, волонтеризам 
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PROJECT WRITING - FROM IDEA TO REALIZATION 
 

Nikola Jovančić, Nikola Goljović 

Psychological counseling  for students of SKC Niš 

 

 The aim of the workshop is to stimulate activity, productivity and innovation in the 

processes of creation, organization and realization of ideas. It is intended for young people who 

are trying to actively work on preserving and improving the quality of life in the local 

community.  

 The primary aim of the workshop is to strengthen the competencies of young people in 

order to make creative and practical use of the resources at their disposal with the tendency to 

develop their own capacities and to connect with various formal and informal groups in the 

community.  

 The first part of the workshop was designed as a process of transferring and sharing 

knowledge and experience between participants and leaders with the aim of informing, 

familiarizing with thematic units and enriching participants' knowledge of the organization and 

presentation of ideas. Participants will have the opportunity to become more familiar with all the 

stages of the development process of project proposals, with the requirements and conditions that 

are set before them, as well as with significant aspects and problems that may occur within the 

process.  

 In the second part of the workshop, participants will have the opportunity to experiment 

with the design and elaboration of individual segments in the proces of preparing the writing 

project through the mutual interaction. 

 

Keywords: writing of project proposal, youth activism, volunteerism 
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БИРАМ ДА НЕ ПРОКРАСТИНИРАМ 

доц. др Милица Митровић 

Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за психологију 

 

 Прокрастинација представља тенденцију непотребног одлагања и одуговлачења 

обавеза, које утиче на ефикасност и учинак особе, као и на њено осећање задовољства и 

успеха. Прокрастинација представља вољно одлагање акције, упркос очекивању лоших 

последица тог одлагања. У томе се огледа маладаптивни карактер прокрастинације. 

Представља веома учесталу појаву, која са собом носи читив низ најчешће негативних 

консеквенци, чији кумулативни ефекат може водити у осећање кривице, стање тескобе, па 

и депресију.  

 Интересовање за испитивање овог феномена нагло расте деведесетих година 

прошлог века. Неки од предиктора прокрастинације су: одбојност према задатку, 

импулсивност, страх од неуспеха, ниска самоефикасност. Четири најчешћа облика 

прокрастинације су академска прокрастинација, прокрастинација у радном окружењу, 

прокрастинација у процесу одлучивања и прокрастинација у свакодневном животу. 

Приликом суочавања са задатком, особе које прокрастинирају пролазе кроз читав низ 

мисли, емоција и понашања, што све заједно чини „циклус прокрастинације“. Механизми 

који леже у основи прокрастинације су следећи – преференција непосредне гратификације 

и избегавање непријатних искустава и ситуација.  

 Корене прокрастинације треба тражити у породици и родитељским порукама. 

Особе које прокрастинирају наводе пет пордичних тема које су у основи свих страхова 

повезаних са одлагањем. Свих пет тема је присутно у свакој породици у одређеном 

степену и односе се  на притисак, сумњу, контролу, приврженост и дистанцу. Когнитивно-

бихејвиорални приступ у третману прокрастинације подразумева интервенције на 

когнитивном и бихејвиоралном нивоу, чему претходи детаљна анализа проблема, начина 

настанка и одржања, што заједно доприноси избору најделотворнијих интервенција за 

решавање проблема клијената. Током излагања биће представљене поједине интервенције.  

 

Кључне речи: прокрастинација, узроци и корени прокрастинације, когнитивно-

бихејвиорални приступ у третману прокрастинације  
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I CHOOSE NOT TO PROCRASTINATE 
 

Milica Mitrović 

University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Psychology 

 

 Procrastination is a tendency to unnecessarily postpone and stall obligations, which 

affects the efficiency and performance of a person, as well as their feeling of satisfaction and 

accomplishment. Procrastination is a voluntary delay of an action, despite expecting negative 

consequences of this delay. This shows the maladaptive character of procrastination. It is a very 

frequent occurrence, whose cumulative effects can lead to a sense of guilt, a state of anxiety, and 

depression.  

The interest in researching this phenomenon grows rapidly in 1990s. Some of 

procrastination predictors are: dislike of the task, impulsiveness, the fear of failure, low self-

efficiency. Four most common forms of procrastination are academic procrastination, 

procrastination in the working environment, procrastination in the decision-making process and 

procrastination in everyday life. When dealing with a task, people who procrastinate go through 

the whole range of thoughts, emotions and behaviors, which together form a “cycle of 

procrastination”. The mechanisms underlying procrastination are the following - preference of 

immediate gratification and avoidance of unpleasant experiences and situations.  

The roots of procrastination should be sought in the family and in parental messages. The 

people who procrastinate state five family topics that are the root of all fears associated with 

postponing. All five topics are present in each family in a certain degree and are related to 

pressure, suspicion, control, attachment and distance. Cognitive-behavioral approach in the 

treatment of procrastination involves interventions at the cognitive and behavioral level, which is 

preceded by a detailed analysis of the problem, the way of its creation and persistence, which 

together contributes to the selection of the most effective interventions for solving the client’s 

problems. During the presentation, certain interventions will be presented. 

 

Keywords: procrastination, causes and roots of procrastination, cognitive-behavioral approach 

in the treatment of procrastination  
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МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ПОМАГАЧА 
 

доц. др Драгана Станојевић 

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 

Филозофски факултет 

 

 Стрес на раду се сматра уобичајеном и очекиваном појавом у савременом друштву. 

Среће се у свим професијама, на свим нивоима радног ангажовања, али је посебно честа 

појава код оних професија које подразумевају директан контакт са људима и њиховим 

невољама.  

 У овом раду ће се посебна пажња посветити професионалном стресу који 

доживљавају припадници помагачких професија: лекари, психолози, социјални радници, 

медицински техничари, неговатељи итд. Анализираће се главне детерминанте њиховог 

професионалног стреса: оптерећеност послом, потреба за емпатијом и саосећањем, 

контејнирање људске несреће и слично. Биће указано на главне проблеме које 

професионални стрес изазива (напуштање и промена посла, синдром изгарања, 

анксиозност, депресивност и други проблеми у области менталног здравља), као и на 

могућности да се ти проблеми превенирају путем интервизије, супервизије, додатне 

едукације, периода за релаксацију и слично. 

 

Кључне речи: стрес на раду, помажуће професије, детерминанте, превенција 
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MENTAL HEALTH OF HELPERS 
 

Dragana Stanojević 

The University of Pristina with temporary headquarters in Kosovska Mitrovica, 

Faculty of Philosophy 

 

 Stress at work is considered a normal and expected phenomenon in contemporary 

society. It could be met in all profession, at all levels of work engagement, but it`s particularly 

frequent in those professions that are in direct contact with people and their troubles.  

 In this paper, special attention will be focused on the professional stress experienced by 

members of the helping profession: doctors, psychologists, social workers, medical technicians, 

and so on. The main determinants of professional stress will be analyzed: the job overload, the 

need to show empathy and compassion, the containment of a human misfortune, etc. It will be 

pointed out on the main issue caused by professional stress (abandonment and/or change of job, 

burnout syndrome, anxiety, depression and other mental health problems), as well as the ability 

to prevent problems through intervision, supervision, additional education, relaxation period, and 

so on. 

 

Keywords: stress at work, helping professions, determinants, prevention 
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ПРИМЕНА ПСИХОДРАМЕ У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ 
 

Јелена Јовановић, 

Психолошко савјетовалиште за младе Универзитета “Бијељина” 

Александра Поповић, 

Психолошко саветовалиште за студенте Студентског културног центра Ниш 

 

 У презентацији се представља психодрама као врста психотерапије, њени основни 

појмови, методе и технике, као и примена коју има у радном окружењу Психолошког 

саветовалишта за студенте Студентског културног центра Ниш. Широка и дугогодишња 

примена психодраме у раду са младима, потврдила се као добар избор.  

 Подстицање креативности и спонтаности сваке особе, увежбавање социјалних 

контаката унутар групе и њихово преношење "у стварни свет", јачање капацитета особе, 

репарација одређених делова личности неки су од циљева психодрамске психотерапије. 

Психодрама је нашла примену у многобројним активностима Психолошког 

саветовалишта, како у раду са клијентима (индивидуално и у искуственим терапијским 

групама), тако и у раду са волонтерима Саветовалишта у оквиру Групе за јачање 

индивидуалних капацитета волонтера за рад са клијентима. 

 Вишегодишње искуство у раду Саветовалишта у Нишу пример су доброг модела и 

праксе која се још једном потврдила у реализацији пројекта у оквиру Универзитета 

“Бијељина”, где је основано Психолошко савјетовалиште за младе, које од октобра 2013. 

Године активно ради на заштити и унапређењу менталног здравља младих Бијељине. 

 Као резултат успешне сарадње два поменута саветовалишта, кроз Форум театар, 

приказујемо неке од актуелних проблема младих, али и самих волонтера Саветовалишта. 

Користећи технике психодраме, као акционог метода, али и сценску интерактивну игру, 

указујемо, првенствено на проблеме комуникације у односима моћи свих укључених у рад 

Саветовалишта, како у животу клијената, тако и волонтера унутар њиховог радног 

окружења.  

 Публика (присутни волонтери) је у прилици да предложи било које решење, 

показујући га на сцени - радећи, глумећи, режирајући, али не из удобности своје столице, 

већ уз могућност да представи себе, своје мишљење и ставове. Крајњи циљ није добити 
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један исправан одговор, већ открити што више могућих одговора у ситуацијама са којима 

се свакодневно сусрећемо. 

 На овај начин нам Форум театар омогућава да развијемо сво знање и искуство које 

поседујемо и да остваримо сав свој потенцијал, што је предуслов “здравог” радног 

окружења, али и раста и развоја професионалних и личних улога волонтера. 

 

Кључне речи: психодрама, саветовалиште, ментално здравље 

 

APPLICATION OF PSYCHODRAMS IN THE WORK ENVIRONMENT 
 

Jelena Jovanović  

Psychological counseling for young people University „Bijeljina“ 

Aleksandra Popović 

Psychological counseling for students Student Cultural Center Niš 

 

In the presentation, psychodrama is presented as a type of psychotherapy, its basic 

concepts of methods and techniques, and the application it has in the work environment of the 

Psychological Counseling for students of Student Cultural Center Niš.Wide and long-term use of 

psychodrama in youth work has been confirmed as a good choice.  

Encouraging the creativity and spontaneity of each person, practicing social contacts 

within the group and transferring them to the „real world“, capacity building of persons, 

reparation of certain parts of a person are some of the goals of psychodrama psychotherapy. 

Psychodrama has found application in many Psychological Counseling activities, like working 

with clients (individually or in experiential therapeutic groups) and in working with volunteers 

within the Counseling Group for strengthening individual capacity of volunteers to work with 

clients. 

Years of experience in the work of Counseling Center Niš is an examples of good models 

and practices that once were again confirmed in the realization of the project Univesity 

„Bijeljina“, where the Psychological Counseling for youth was founded, that has been, since 

October 2013, actively working on the protection of the regulation of mental health of young 
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people in Bijeljina. As a result of successful cooperation between the two aforementioned 

counseling centers, through the Forum theater we present some of the most current problems of 

young people, but also of the volunteers of Counseling Centers. 

The audience (present volunteers) is in a position to suggest any solution, by pointing it 

out on the stage by working, acting and directing, but not from the comfort of their chair, but 

with the opportunity to present themmselves, their own opinions and attitudes. The ultimate goal 

is not to get one correct answer but to discover as many possible answers in the situations that we 

face daily. 

 In this way, the Forum Theater enables us to develop all the knowledge and experience 

that we possess and realize our potential, which is a prerequisite for a „healthy“ working 

environment, as well as the growth and development of professional and personal roles of 

volunteers. 

 

Key words: psychodrama, counseling, mental health 
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АМОС И ЈА - СТРУКТУРАЛНО МОДЕЛИРАЊЕ 

доц. др Оливер Тошковић 

Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет, Универзитет у 

Београду 

 

 Структурално моделирање (Structural Equation Modeling - SEM) је скуп 

математичких модела и статистичких метода које тестирају подударање претпостављене 

мреже односа између одређених конструката и сета података. Суштина је у томе да 

истраживач проверава своје претпоставке о структури веза између одређеног броја 

варијабли, тако што ће тестирати да ли претпостављена структура односа одговара 

подацима.  

Структурално моделирање је настало из генетичких анализа путање Севала Рајта, 

који су 60-их и 70-их година 20. века еволуирали кроз три правца: системи регресионих 

једначина, итеративни алгоритми максималне веродостојности Карл Густав Јореског и 

итеративни алгоритми каноничких корелација Хермана Волда. У SEМ моделима први 

корак је дефинисање модела и препорука је да се то ради на основу постојећих теоријских 

очекивања. Затим се одређује матрица предвиђених коваријанси и она се пореди са 

матрицом постојећих коваријанси у одређеном сету података. Модел је одговарајући 

уколико је разлика два сета коваријанси минимална, па се отуд говори о такозваној 

подесности модела (модел фит). Постоји већи број параметара којима се може тестирати 

подесност модела. Основни је Хи квадрат статистик који показује да ли модел значајно 

одступа од података и пожељно је да овај статистик не буде статистички значајан. Поред 

Хи квадрата, често коришћени показатељи подесности су RMSEA (Root Mean Square Error 

of Approximation), CFI (Comparative Fit index), NFI (Normed Fit Index), AIC (Akaike 

Information Criterion).  

Структурално моделирање даје најбоље резултате ако постоје јасна теоријска 

очекивања која се затим тестирају, односно уколико се проверава да ли су теоријске 

предикције о односима неких конструката тачне. Најчешће коришћени програми за 

структурално моделирање су LISREL и AMOS.  

 

Кључне речи: структурално моделирање, СЕМ анализа, амос 
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AMOS AND I - STRUCTURAL MODELING 
 

Oliver Tošković 

The University of Belgrade, Faculty of Philosophy,  

The laboratory for Experimental Psychology 

 

Structural Equation Modeling (SEM) is a set of mathematical models and statistical 

methods that test the matching of the assumed network of relationships between particular 

constructs and data sets. The purpose is that the researcher checks his assumptions about the 

structure of connections between a number of variables by testing whether the assumed structure 

of the relationship corresponds to the data. 

Structural modeling was derived from genetic analysis of the path of Seval Wright, which 

evolved in the 1960s and 1970s through three directions: regression equation systems, iterative 

algorithms of maximum credibility by Karl Gustav Joreski and iterative algorithms of canonical 

correlations of Herman Vold. In SEM models, the first step is to define the model and it is 

recommended that this be done based on existing theoretical expectations. Then the matrix of the 

predicted covariants is determined and it is compared with the matrix of the existing covariance 

in a given set of data. The model is appropriate if the difference between the two sets of 

covariants is minimal, and hence the term model fit is used. There are a number of parameters 

that can test the model fitness. The basic square is the square that shows whether the model 

deviates significantly from the data and it is desirable that this statistic is not statistically 

significant. In addition to Hi squares, frequently used performance indicators are Root Mean 

Square Error Approximation, CFI (Comparative Fit Index), NFI (Normed Fit Index), AIC 

(Akaike Information Criterion). 

Structural modeling gives the best results if there are clear theoretical expectations that 

are then tested, or if it is checked that the theoretical predictions about the relations of some 

constructs are correct. The most commonly used structural modeling programs are LISREL and 

AMOS. 

 

Key words: structural modeling, SEM analysis, amos 
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MОТИВАЦИЈА У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ 
 

Милица Огњљновић и Кристијан Пешић 

Психолошко саветовалиште за студенте СКЦ-а Ниш 

 

 Радионица ће имати за циљ истраживање значаја мотивације у радном окружењу, 

указивање на разлике између класичног радног и волонтерског окружења као и разлике у 

мотивационим подстицајима између класичног радног и волонтерског окружења. 

 У првом делу радионице, учесници ће кроз методу браинсторминга разменити 

идеје о томе шта је мотивација, које све врсте мотивације постоје и који су то начини за 

развијање мотивације међу волонтерима, као и који су то извори мотивације њима 

значајни у волонтерској организацији. У другом делу, учесници ће кроз методу 

индивидуалног рада издвојити сопствене потребе у вези волонтирања, њихова очекивања 

у односу на координаторе и остале волонтере, и поделиће своје идеје о томе шта мисле да 

остали очекују од њих. У трећем делу, учесници ће кроз групни рад осмислити 

мотивациони план за рад у волонтерској организацији. 

 На крају радионице волонтери ће имати прилику да поделе своје утиске о 

корисности оваквог типа развијања мотивације, и дати сопствене предлоге за даљи рад.  

 

Кључне речи: мотивација, радно окружење, волонтерско окружење 
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МОТIVATION IN THE WORK ENVIRONMENT 
 

Milica Ognjanović, Kristijan Pešić 

Psychological counseling for students of SKC Niš 

 

 The goal of the workshop is exploring the significance of motivation in the work 

environment, pointing out the differences between the classic work environment and 

volunteering work environment, and, the differences between the motivational incentives in the 

classic work environment and volunteering work environment.  

 In the first part of the workshop, participants will have the opportunity to brainstorm 

some ideas about what is motivation, different types of motivation and about different ways to 

increase motivation among volunteers. They will also have the chance to share what are the 

important sources of motivation for them. In the second part, participants will single out their 

needs regarding volunteering, their expectations from coordinators and other volunteers, and 

also, what they think others expect of them. In the third part, participants will in groups design 

their own motivational plans for working in a volunteering organization.  

 At the end of the workshop, volunteers will have the opportunity to share their 

impressions about this type of motivation increase and give their own ideas for further work.  

 

Key words: motivation, work environment, volunteering environment 
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УЛОГА ЕМОЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ОДНОСУ ИЗМЕЂУ ЦРТА 

ЛИЧНОСТИ И АСЕРТИВНОСТИ 
 

Ана Јованчевић, Тина Јањић, Никола Гољовић 

Психолошко саветовалиште за студенте  СКЦ-а  Ниш 

 

Асертивност се у радовима различитих аутора помиње као конструкт чији је развој 

детерминисан различитим унутрашњим факторима, између осталог и особинама 

личности, али је подложан и каснијем учењу и развоју, што може бити у вези са 

капацитетима особе да емоционално компетентно учествује у интеракцији.  

Циљ рада јесте испитати ефекат који особине личности остварују на асертивност и 

могући индиректни утицај емоционалне компетенције у том односу. Истраживање је 

спроведено на пригодном узорку од 203 испитаника (ж=149; м=49), старости од 18-30 

година (АС=21,50; СД=2,91). Инструменти коришћени у истраживању су Упитник BFI 

(John, Donahue & Kentle, 1991) преко којих је операционализовано пет особина личности, 

Скала асертивности (Здравковић, 2007) и Упитник емоционалних компетенција (УЕК-15; 

Такшић, 2001).  

У сврху добијања одговора спроведена је процедура испитивања медијације 

помоћу статистичког пакета Process (Hayers, 2013) у програму SPSS. На основу 

спроведених анализа резултати су показали да особине личности утичу и директно и 

индиректно, преко емоционалне компетентности, на асертивност. Екстраверзија остварује 

и директни (Е=.496, p<.000) и индиректни ефекат (б=.110, 95% CI [.058, .177]), отвореност 

за искуство такође и директни (Е=.248, p<.002) и индиректни (б=.167, 95% CI [.103, .248]), 

неуротицизам само индиректни (б=-.246, 95% CI [-.337, -.166]) ефекат, као и савесност 

(б=.285, 95% CI [.208, .377]), а сарадљивост само директни (Е=.248, p<.002) ефекат. 

Добијени резултати потврдили су претпоставку о повезаности особина личности и 

асертивности, с тим да је очекивано битна улога црте емоционалне компетентности такође 

потврђена. Претпостављени модел показао је добре индексе фитовања (χ2(7) =10.818, 

p=.147, CFI=.991, RMSEA=.052, TLI=.972). Постојање индиректног ефекта је потврђено на 

свим цртама личности, сем на сарадљивости, с тим да се будућим истраживачима саветује 
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укључивање већег броја варијабли, како би се објаснио већи проценат варијансе и 

проверили наведени емпиријски резултати из овог рада. 

 

Кључне речи: емоционална компетентност, особине личности, асертивност, медијација 

 

THE ROLE OF EMOTIONAL COMPETENCE IN RELATION BETWEEN THE 

PERSONALITY TRAITS AND ASSERTIVENESS 
 

Ana Jovančević, Tina Janjić, Nikola Goljović 

Psychological counseling  for students of SKC Niš 

 

Assertiveness is mentioned in works of various authors as a construct whose development 

is determined by various internal factors such as personality traits, but also with external such as 

learning and development, which may be related to the capacity of a person to emotionally 

competently participate in interaction.  

The aim of this paper is to examine the effect of personality traits on assertiveness and 

the possible indirect impact of emotional competence in this relationship. The study was 

conducted on a sample sample of 203 respondents (f=149; m=49), aged 18-30 (M=21,50; 

SD=2,91). The Measures used in the research are the BFI questionnaire (John, Donahue & 

Kentle, 1991) through which it is operationalized five personality traits, the Assertiveness Scale 

(Zdravković, 2007) and the Questionnaire of Emotional Competences (UEK-15, Takšić, 2001).  

In order to obtain an answer, a mediation procedure was conducted using the Statistical 

Process package (Hayers, 2013) in the SPSS program. On the basis of the conducted analyzes, 

the results showed that the personality traits influence directly and indirectly, through emotional 

competence, on assertiveness. Extraversion has direct (E = .496, p <.000) and indirect effect (b = 

.110, 95% CI [.058, .177]), openness to experience also direct (E = .248, p < .002) and indirect (b 

= .167, 95% CI [.103, .248]), neuroticism only indirect (b = - .246, 95% CI [-.337, -166]) effect, 

as same as conscientiousness (b = .285, 95% CI [.208, .377]), and the agreeableness only direct 

effect (E = .248, p <.002). The obtained results confirmed the assumption about the relationship 

of personality traits and assertiveness, with the expected role of emotional competence, which is 
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also confirmed. The model assumed good fit indexes (χ2 (7) = 10.818, p = .147, CFI = .991, 

RMSEA = .052, TLI = .972). The existence of an indirect effect has been confirmed at all 

personality traits, except for conscientiousness, with future researchers advising the inclusion of 

a number of variables in order to explain a higher percentage of variance and check the empirical 

results from this paper. 

 

Key words: emotional competence, personality traits, assertiveness, mediation 
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МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ 
 

Татјана Митровић, Александра Марић, 

Психолошко савјетовалиште за младе, Универзитет „Бијељина“ 

 

У презентацији се представља идеја и основни циљ Психолошког савјетовалишта 

за младе Универзитета „Бијељина“, као првог и јединог савјетовалишта овог типа 

намјењеног младој популацији у Републици Српској. 

Психолошко савјетовалиште за младе је пројекат Универзитета „Бијељина“, настао 

по узору на Психолошко саветовалиште за студенте Студентског kултурног cентра Ниш. 

Основано је октобра 2013. од када активно ради на заштити и унапређењу менталног 

здравља младих Бијељине, кроз организацију различитих едукативних, истраживачких и 

савјетодавних активности, са актуелним темама младе популације. Услуге Савјетовалишта 

намјењене су студентима свих високошколских установа у Бијељини, као и ученицима 

основних и средњих школа.  

Детаљно је анализирана структура и организација рада Савјетовалишта и 

дефинисане су његове основне делатности. Између осталог, Савјетовалиште омогућава 

студентима Факултета за Психологију Универзитета „Бијељина“, да се кроз волонтерске 

активности укључе у његов рад и унутар радног окружења Савјетовалишта, своје 

академски стечено знање искуствено примене и припреме се за будуће занимање 

психолога.  

Детаљно су приказане и описане досадашње активности Психолошког 

савјетовалишта за младе, попут Сајма менталног здравља, истраживања потреба и 

проблема младе популације, семинара за стручне сараднике, округлих столова намјењених 

рјешавању актуелних проблема младих, психодрамских искуствених радионица, учешћа 

на бројним скуповима и манифестацијама и др. 

Као потврда успјешности досадашњих организованих активности приказана је и 

фото галерија са фотографијама. 

 

Кључне речи: савјетовање, млади, ментално здравље 
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MENTAL HEALTH IN THE WORK ENVIRONMENT 
 

Tatjana Mitrović, Aleksandra Marić, 

Psychological counseling for youth,University ''Bijeljina'', Bijeljina 

 

The presentation will present the idea and the main goal of the Psychological Youth 

Counseling Center University “Bijeljina”  the first and only counseling center of this type for the 

young population in Republika Srpska. 

Psychological counseling for youth is a project of University ‘’Bijeljina’’  formed on the 

model of Psychological counseling for students '' Student Cultural Center Niš ’’. It was formed in 

October 2013, and since then, it is actively working on the protection and improvement of 

mental health of young people. Counseling services are intended for students of all higher 

education institutions in Bijeljina and students of elementary and secondary schools. 

The organization of the work of consultants has been analyzed in detail, and basic 

activities of Counseling are defined. Also,  Counseling center enables students of Faculty of 

Psychology University  of ‘’Bijeljina’’ to engage in volunteering activities of Counseling center, 

to apply their academic knowledge in experiential environment and to prepare for the role of the 

future  psychologists. 

The activities of the Psychological counseling for young people have been shown in 

details, such as the Mental Health Fair, research on the needs and problems of the young 

population, seminars for professional associates, round tables designed to solve the current 

problem of young people, participation in numerous events and more. 

As a confirmation of the success of the past organized activities, a photo gallery with 

photographs is shown. 

 

Key words: counseling , young , mental health. 
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МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ 
 

Зоран Лукић, Јована Јовановић 

Психолошко савјетовалиште за младе Универзитета „Бијељина“, Бијељина 

 

Овај рад има за циљ да покаже на који начин и у којој мјери радно окружење може 

бити повезано са менталним здрављем. Рад у неповољним условима, рад под стресом, 

мобинг и др. могу битно утицати на наше емоционално стање, а уколико су учестали и 

дуготрајни могу довести до тјелесних и душевних проблема, штетне употребе 

психоактивних супстанци и алкохола, одсуства и губитка продуктивности. 

У раду је напре истакнут значај радног окружења у животу сваке особе. Посао 

заузима важно мјесто у нашем животу и неопходан је не само за егзистенцију, већ нам даје 

и особину личног идентитета и представља мјесто где можемо остварити наше 

професионалне жеље тако да посао буде задовољство. 

Сагледани су фактори који могу значајно да утичу на наше ментално здравље у 

радном окружењу као што је незадовољство на послу, константан стрес, мобинг, 

прековремено остајање, економска рецесија, све већа конкуренција на послу и др.  

Направљен је пресек релевантне литературе у којој се анализирају доприноси 

сваког од поменутих фактора на ментално здравље појединца.  

Истакнут је значај задовољства послом и радним окружењем и указано је на 

њихову везу са општим задовољством животом и субјективним благостањем.  

На крају су предложене неке од могућих мјера које се могу примјенити у циљу 

побољшања услова радног окружења и које позитивно могу деловати на ментално 

здравље, као што су: побољшање комуникације како са колегама тако и са надређенима, 

остварење обостраног повјерења, практична и адекватна расподела задатака, омогућавање 

разговора са стручним лицима (психолог, психотерапеут). 

Један од начина на који можемо побољшати своје ментално здравље је и 

коришћење услуга Психолошког савјетовалишта за младе. Психолошко савјетовалиште 

има за циљ јачање индивидуалних капацитета, усвајање вјештина здравог рјешавања 

проблема и испољавања осећања као и освешћење популације о значају превенције у 

области менталог здравља, кроз савјетодавне, едукативне и истраживачке активности које 

организује. Савјетовалиште кроз различите активности (семинаре, трибине, округле 



26 
 

столове, радионице, искуствено-терапијске групе) нуди могућност рада на побољшању 

међуљудских односа и на проблемима који их очекају на послу.  

Ментално здравље није само одсуство менталног поремећаја, већ је стање 

благостања у којем свака особа остварује свој потенцијал, носи се са свакодневним 

стресом живота, како би продуктивно могла радити и доприносити заједници у којој се 

налази. 

 

Кључне речи: ментално здравље, радно окружење, превенција, психолошко 

савјетовалиште 

 

 

MENTAL HEALTH IN THE WORK ENVIRONMENT 
 

Zoran Lukić, Jovana Jovanović 

Psychological counseling for youth,University ''Bijeljina'', Bijeljina 

 

This paper aims to show in what way and to what extent the work environment can be 

linked to mental health. Work under unfavorable conditions, work under stress, mobbing etc., 

can affect our emotional state, and if they are more frequent and lasts for a long time, they can 

cause physical and mental problems, harmful use of substances and alcohol, absence and loss of 

productivity. 

The paper emphasizes the importance of working environment in the life of every person. 

Work is important and necessary in life, not just for existence, it also gives us the sence of 

identity and it’s a place where we can achieve professional goals and enjoy our work. 

Factors that affect our mental health in a work environment are considered, such as work 

dissatisfaction, constant stress, mobbing, overtime working, economic recession, bigger 

competition at work and other. 

A cross-section of relevant literature has been made in which the contribution of each of 

the mentioned factors to the mental health of an individual is analyzed. The importance of job 

satisfaction and working environment are emphasized and the connection between the general 

satisfaction of life and subjective well-being is pointed out. 
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Finally, some of the possible measures that can be applied to improve the working 

environment are shown that positively affect our mental health, such as improving 

communication with colleagues and supervising mutual trust, practical and adequate allocation 

of tasks, conversation with professionals like psychologists and psychotherapists. 

One of the ways in which we improve our mental health is the use of Psychological 

counseling services for young people. The Psychological counseling is aimed at strengthening 

individual capacities by adopting the skills of a healthy problem and feeling, as well as the 

awareness of the population about the importance of preventing mental health, through the 

educational and research activities it organizes. Counseling through various activities offers the 

opportunity to work on improving interpersonal relationships and problems that people expect at 

work.  

Mental health is not just the absence of mental disorders, but also the state of well-being 

in which each person realizes his / her potential and deals with the everyday stress in life in order 

to be able to work productively and contribute to the community. 

 

Key words: mental health, work environment , prevention, psychological counseling. 
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ДРАЈВЕРИ – КОЈИ ЈЕ ТВОЈ РАДНИ СТИЛ И КАКО ОН РАДИ? 
 

Катарина Младеновић и Тијана Коцић 

Психолошко саветовалиште за студенте СКЦ-а Ниш 

 

 Радионица ће бити фокусирана на упознавање учесника са концептом „драјвера“ из 

области трансакционе анализе, као и са применом овог концепта у пословном окружењу. 

У првом делу радионице учесници ће се упознати са појмом „драјвера“ (шта су, како 

настају, колико их има и чему служе или не служе). Такође, у овом делу биће објашњена 

веза и утицај „дрaјвера“ на радни стил особе. 

 У другом делу учесници ће имати прилику да се упознају појединачно са сваким од 

пет „драјвера“ (Пожури, Буди јак, Буди савршен, Труди се и Угоди) и карактеристикама 

на основу којих сe сваки од њих може препознати. Биће представљене и добре и лоше 

карактеристике сваког од пет „драјвера“, начин на који се оне могу искористити у 

пословном окружењу, на којој радној позицији се који „драјвер“ најбоље сналази, који 

задаци им одговарају, који не, какав однос сваки „драјвер“ има са колегама, како се 

сналази у кризи, као и то која је дозвола потребна сваком од „драјвера“ када понашање 

постане штетно по особу. На примеру специфичне ситуације у радном окружењу биће 

објашњено како би се сваки од „драјвера“ снашао и шта би прво урадио. 

 На крају предавања учесницима ће бити подељени упитници на којима ће моћи да 

открију који је њихов доминантни „драјвер“. 

 

Кључне речи:  Драјвери, Трансакциона анализа, Радни стил. 
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DRIVERS – WHICH IS YOUR WORKING STYLE AND HOW DOES IT WORK? 
 

Катарина Младеновић и Тијана Коцић 

Psychological counseling  for students of SKC Niš 

 

 The workshop will be focused on familiarizing participants with the concept of “drivers” 

from transactional analysis and with implementation of this concept in the work environment. In 

the first part of the workshop participants will be introduced to the concept of “drivers” (what are 

they, how they are generated, how many of them exists, what is their main role and for what are 

they used). Also, in this section will be explained the relationship and influence of “drivers” on 

the persons working style. 

 In the second part, the participants will have the opportunity to meet each other with each 

of the five "drivers" (Hurry up, Be strong, Be Perfect, Try Hard and Please other) and features 

based on which each one can be identified. The good and bad characteristics of each of the five 

"drivers" will also be presented, as well as the way in which they can be used in the work 

environment, the working position which best suits each “driver”, which tasks are appropriate to 

them, which are not, what relation each "driver" has with colleagues, how does it work in crisis, 

as well as what permission to give to each of the "drivers" when their behavior becomes harmful 

to a person. On the case of a specific situation in the work environment, it will be explained how 

each of the "drivers" will manage and what would do first. 

 At the end of the workshop, the questionnaires will be distributed to participants so they 

will be able to find out which is their dominant "driver". 

 

Key words: Drivers, Transactional analysis, working style. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

РАДНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОБЛЕМИ У УЧЕЊУ СТУДЕНАТА 
 

доц. др Душан Ранђеловић 

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 

Филозофски факултет, Катедра за психологију 

 

 Основни циљ рада је указати на најчешће проблеме у учењу са којима се студенти 

суочавају у свом радном окружењу, њихова класификација, као и препоруке за 

саветодавни рад са студентима са овом групом проблема.  Као радно окружење студентске 

популације сагледана је учионица, читаоница, студентска соба и свако место где студент 

обавља своју основну ’’радну’’ активност – учење. У раду су анализирани најчешћи 

проблеми (у когнитивној, емоционалној и социјалној сфери) у учењу са којима се 

студенти суочавају; технике и стратегије којима они најчешће прибегавају да би их 

отклонили, као и начини рада и терапетуске интервенције у случајевима када самопомоћ 

закаже. Истакнут је и значај препознавања властитог когнитивног стила и стила учења, те 

прилагођавања учења управо том карактеристичном стилу, како би оно дало максималне 

позитивне ефекте у исходима учења. Предложиће се и неке опште препоруке које су 

преузете из релевантне педагошке литературе а тичу се унапређивања и побољшања 

мотивације за учењем и техника и стратегија учења. 

 

Кључне речи: радно окружење, студенти, проблеми у учењу, стилови учења. 
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WORK ENVIRONMENT AND STUDENT LEARNING PROBLEMS 
 

Dušan Randjelović 

University of Pristina with temporary headquarters in Kosovska Mitrovica 

Faculty of Philosophy, Department of Psychology 

 

The main aim of the paper is to indicate the most common learning problems that 

students face in their work environment, their classification, and recommendations for 

counseling with students with this group of problems. A classroom, a reading room, a student 

room, and every place where the student performs their basic "working" activity – learning,  is 

considered as a working environment of the student population. The paper analyzes the most 

common problems (in the cognitive, emotional and social sphere) in the learning that students 

face; the techniques and strategies that they use to deal with them, as well as the modes of work 

and therapeutic intervention in cases when self-help doesn’t produce positive results. The study 

suggests the importance of recognizing one’s very own cognitive and learning style and 

modifying the learning process to suit that style, for the purpose of achieving maximum results. 

Some recommendations (that are postulated in the relevant literature in the field of educational 

psychology) about improvement and increasing motivation for learning and learning strategies 

are also pointed out. 

 

Keywords: work environment, students, learning problems, learning styles. 
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УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ И БРИГАМА 
 

Наташа Младеновић  

Учитељски факултет у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу 

Кристина Ранђеловић 

  Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 

Филозофски факултет 

  

 Радионица ће бити усмерена на дефинисање и идентификовање конструктивних и 

неконструктивних брига, као и усвајању практичних вештина које могу бити од користи 

да се забринутост усмери у правцу сврсисходне активности. Радионичарским методама 

рада као што су рад у групама, ролплејеви итд., учесници ће имати прилику да науче како 

да управљају својим временом, како да одреде приоритете у свакодневним активностима, 

али и активностима у домену посла и професије. Такође ће бити упознати са неким од 

техника за лакше доношење одлука.  

 Након упознавања и прорађивања техника усмерених на бољу организацију 

времена, управљање бригама и одређивањем приоритета у активностима, учесници ће 

имати прилику да се упознају и искуствено прођу кроз неке од техника релаксације у 

циљу смањивања стреса. Радионица има за циљ да пружи основна знања и вештине за 

управљање свакодневним бригама, упознавање и примењивање техника за организацију 

свакодневних активности, као и одређивање приоритета истих. 

 

Кључне речи: управљање временом, управљање бригама, приоритети, организација, 

релаксација 
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ТIME AND WORRY MANAGEMENT 
 

Nataša Mladenović 

University in Priština, Educational faculty 

Kristina Ranđelović 

University of Pristina with temporary headquarters in Kosovska Mitrovica, Faculty of 

philosophy 

 

 The workshop will be focused on defining and identifying constructive and 

nonconstructive worries, as well as acquiring practical skills that can be useful for directing 

worries towards appropriate activity. Using workshop methods such as group work, role play 

etc., the participants will have the opportunity to learn how to manage their time, prioritise daily 

acctivities, as well as bussines and proffesional activities. They will, also, get familiar with a set 

of decision making techniques.  

 After introducing and working on a set of techniques aimed at better time organization, 

worry management and prioritising acctivities, the participants will have the opportunity to learn 

and practice a set of relaxation techniques for reducing stress. The aim of the workshop is to 

provide basic knowledge and skills to manage daily worries, to introduce and apply techniques 

for organizing daily acctivities as well as prioritising. 

 

Key words: time managament, worry management, priorities, organization, relaxation 
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ФОКУСИРАНА ГРУПНА ДИСКУСИЈА – ЕПИСТЕМОЛОСКО-

МЕТОДОЛОШКИ ОСВРТ 

проф. др Слободан Цвејић 

Универзитет у Београду, Филозофски факултет 

 

 Фокусирана групна дискусија је метод прикупљања података у бихејвиоралним 

наукама који има широку употребу у различите сврхе, од комерцијалне преко 

информативно-едукативне до научне. Овај метод је прошао неколико развојних фаза у 

којима је од изворно утилитарног карактера попримио научно-сазнајни и након периода 

опадања интересовања поново ушао у употребу на оба поља примене током 1970-их. Кроз 

ове циклусе развоја консолидовали су се базични принципи примене овог метода, а са 

новим технологијама увећавају се могућности његове примене, али и епистемолошки 

изазови – постизање објективности, поузданости, систематичности и ваљаности. 

 

Кључне речи: фокусирана групна дискусија, прикупљање података, бихејвиоралне науке 

 

FOCUS GROUP DISCUSSION – EPISTEMOLOGICAL – METHODOLOGICAL 

REVIEW 

prof. dr Slobodan Cvejić 

University of Belgrade, Faculty of Philosophy 

 

 Focus group discussion is a research tool for gathering information in bihevioral sciences 

that has broad use in different purposes – from commercial through informational-educational to 

scientific purpose. This method had gone through several stages of development. From its 

originally utilitarian nature it transformed into scientifically-cognitive method. After the decline 

of interest for this research tool, in the 1970’s, focus group discussion regained its popularity 

operation of both principles. Through these stages of development the basic principles of this 

method were formed and with new technologies, the possibilities of its use are increasing, but so 

are epistemological challenges – achieving objectivity, realibility, systematicness and validity. 

 

Key words: focus group discussion, gathering information, bihevioral sciences.  
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МЛАДИ, СТВАРНОСТ И ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ 
 

проф. др Бојана Димитријевић 

Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за психологију 

 

 У историјском смо тренутку у коме све је теже одредити оштру границу између 

стварног и виртуелног. Интимна веза између човека и техничких справа рефлексија је 

односа које успостављамо са светом и људима око себе. Да бисмо комуницирали са својим 

окружењем, неопходни су нам технички предуслови. Млади су у том погледу укљученији 

и специфичнији - очекивано је и природно њихово усмерење ка бројним и разноврсним 

социјалним контактима, и све то уз карактеристичну потребу за личном афирмацијом и 

самопрезентацијом. Они свет виртуелних веза препознају као своју потребу и сада већ 

незаменљиво средство у комуникацији.  

 Много је позитивних ефеката које нове технологије омогућавају. Парадокс који 

забрињава је да су сви позитивни ефекти, истовремено и негативни. Можемо поставити 

бројна питања у разматрању ових феномена. Једно од кључних је, какав је однос између 

реалног и виртуелног света и такође, колико су они један другоме допуна или 

алтернатива. Иако данас многи страхују од тога шта нам доносе нове технологије и справе 

за креирање виртуелне реалности, далеко присутнија опасност огледа се у феномену 

„реалне виртуелности“, сасвим супротном феномену, у коме, заправо живимо. Наша 

виртуелна делања имају сасвим реалне консеквенце, као што и сама реалност која нас 

окружује није само прожета виртуелношћу већ је њоме у великој мери конструисана.  

 Становиште да реалност, објективност и истина у традиционалном значењу више 

не постоје, поткрепљено је примерима конструкције реалне виртуелности око нас. Да ли је 

наша брига заснована на различитости генерацијских уверења и бројним непознаницама 

адолесцентног света, чија је последица бављење друштвеним мрежама? Остаје нам да се 

питамо да ли можда више пажње поклањамо последицама него узроцима, формом у 

односу на суштину и поводима уместо коренима непожељних понашања младих. 

 

Кључне речи: виртуелна реалност, адолесцент, комуницирање, различитост 

генерацијских уверења 
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YOUNG PEOPLE, REALITY AND  REAL VIRTUALITY 
 

prof. dr Bojana Dimitrijević 

University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Psychology 

 

 In this historical moment it is increasingly difficult to determine the sharp boundary line 

between real and virtual. The intimate connection between man and technical devices is a 

reflection of the relationships that we establish with the world and the people around us. In order 

to communicate with our environment, we need the technical prerequisites. Young people are in 

this respect more involved and more specific – their orientation towards the numerous and varied 

social contacts is expected and natural, and all with a distinctive need for personal affirmation 

and self-presentation.  They identify a world of virtual connections as a need and now as an 

indispensable mean of communication.  

 There are many positive effects that new technologies allow. The paradox that concerns 

us is that all positive effects are also the negative ones. We can ask many questions in the 

consideration of these phenomena. One of the key questions is, what is the relationship between 

the real and the virtual world and also, do they complement each other or are they 

alternatives. Although today many are worried about what new technologies and devices bring,  

the far more realistic danger lies in the phenomenon of "real virtuality", quite the opposite 

phenomenon, which, actually we live in. Our virtual actions have very real consequences and the 

reality itself is constructed by the virtual to a great extent.  

 The viewpoint that sense of reality, objectivity and truth in the traditional way no longer 

exist is supported by the example of the construction of real virtuality around us. Is our concern 

based on the diversity of generational beliefs and many uncertainties of adolescent world, which 

is a consequence of engaging in social networks? We are left to wonder if maybe we give more 

attention to the consequences rather than the causes, form instead of the essence and roots of 

undesirable behavior among young people.  

 

Keywords: virtual reality, adolescent, communication, diversity of generational beliefs 
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МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У РАДНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
 

Бојана Дојчинов 

ManPower група 

 

 Ментално здраво радно окружење промовише позитивну културу рада и 

пословања, минимизује опасност од угрожавања менталног здравља на било који начин, 

пружа адекватну подршку запосленима који имају потешкоће са очувањем менталног 

здравља и превенира дискриминацију. 

 Шта то значи на нивоу компаније? На послодавцима је одговорност да 

идентификују факторе који угрожавају ментално здравље на радном месту, потом да 

донесу јасне одредбе које отклањају те факторе и промовишу добро ментално здравље. 

Иако је на послодавцима највећи део одговорности, запослени такође могу да учествују 

тако што ће поделити своја искуства, идеје, бити отворени за промене, те помоћи у 

осмишљавању ефикасне стратегије која промовише важност менталног здравља на радном 

месту. 

 Ментално здравље на радном месту треба бити важно како запосленима и 

менаџерима, тако и директорима, јер свако од њих има улогу у његовом очувању. 

Креирање радног места које је стимулативно за ментално здравље има позитиван исход на 

све запослене, како на индивидуалном нивоу (смањење стреса на радном месту), тако и на 

нивоу компаније (боља мотивација, продуктивност и групна кохезија). Стрес на радном 

месту је нормална појава и не можемо га избећи него научити како се с њим ефикасно 

суочити како бисмо заштитили наше физичко и ментално здравље. Потребно је 

идентификовати шта свако од нас на свом радном месту може урадити да промовише 

очување менталног здравља. 

 

Кључне речи: радна организација, продуктивност, мотивација 
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MENTAL HEALTH IN THE COMPANIES 
 

Bojana Dojčinov 

ManPower Group 

 

A mentally healthy working environment promotes a positive culture of work and 

business, minimizes the risk of endangering mental health in any way, provides adequate support 

to the employees who are having difficulty preserving mental health and prevents discrimination. 

What does it mean at the company level? It is the responsibility of employers to identify 

factors that endanger mental health in the workplace. Then the employers make clear regulations 

that eliminate these factors and promote good mental health. Although employers are most 

responsible, employees can also participate by sharing their experiences, ideas, being open to 

change, and assisting in designing an effective strategy that promotes the importance of mental 

health in the workplace. 

Mental health in the workplace should be important to both employees and managers, as 

well as directors, since each of them has a role in preserving it. Creating a workplace that is 

stimulating for mental health has a positive outcome for all employees, both at the individual 

level (stress reduction in the workplace) and at the company level (better motivation, 

productivity and group cohesion). Workplace stress is a normal occurrence and we can not avoid 

it. We should learn how to deal with it effectively in order to protect our physical and mental 

health. It is necessary to identify what we can do in our workplace to promote the preservation of 

mental health. 

 

Key words: work organization, productivity, motivation 
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ПЕРФЕКЦИОНИЗАМ – СЛАБОСТ ИЛИ СНАГА: ОДРЕЂЕЊЕ И 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ У СВАКОДНЕВНОМ, РАДНОМ И КЛИНИЧКОМ 

КОНТЕКСТУ 
 

Дамјана Панић 

Универзитет у Нишу, Филозфоски факултет, Департман за психологију 

 

 Високи стандарди постигнућа, тежња за непогрешивошћу и “савршенство без 

мане” су карактеристике перфекционизма о којима говори већина аутора. Реч је о 

релативно стабилном обрасцу мишљења и понашања који се мало мења у току времена. 

Осим васпитног стила родитеља, битну улогу у развоју перфекционизма имају и друге 

важне особе у животу детета (вршњаци, наставници), као и социо - културни чиниоци, али 

и утицај карактеристика самог детета, пре свега његовог темперамента.  

 У истраживањима али и клиничкој пракси, перфекционизам је првенствено 

посматран као негативна особина која може бити повезана са бројним психолошким 

поремећајима и здравственим тегобама, што свакако не значи да је овим поремећајима 

перфекционизам узрок или да је у својој суштини деструктивна особина.  

 Данас се већина аутора слаже да је реч о вишедимензионалном конструкту кога 

карактеришу и позитивна и негативна својства. Сходно томе, може се говорити о 

нормалном, здравом, адаптивном или позитивном, насупрот неуротичном, нездравом, 

маладаптивном или негативном перфекционизму. Позитивни и негативни аспекти 

перфекционизма долазе до изражаја и на раду. У радном окружењу многи сматрају 

перфекционизам позитивном индивудуланом карактеристиком, која може представљати 

корист како за појединца тако и за организацију. Међутим, поред позитивних, и негативни 

аспекти перфекционизма такође могу бити изражени, што поред смањене ефикасности и 

продуктивности може бити повезано са развојем синдрома изгарања. Парадокс да 

перфекционизам помаже у одређеним случајевима, а одмаже у другим, често представља 

тешкоћу и чини га отпорним на промене у понашању.  

 

Кључне речи: перфекционизам, адаптивни и маладаптивни перфекционизам, 

прерфекционизам у клиничкој пракси, перфеционизам на раду 
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PERFECTIONISM – WEAKNESS OR STRENGTH: DETERMINATION AND 

MANIFESTATIONS IN EVERYDAY LIFE, AT WORK AND IN CLINICAL 

PRACTICE 
 

DamjanaPanić 

University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Psychology 

 

High achievement standards, striving to infallibility and “perfection without flaw” are 

perfectionist features that most authors usually mention. Perfectionism is a pretty stable 

cognitive and behavioral pattern which changes little over time. Beside parental styles, 

significant others such as teachers and peers, and also social and cultural factors, as well as 

child’s characteristics themselves, have an important role in developing of perfectionism. 

 Researchers and clinicians usually consider perfectionism as a negative feature that is 

related with numerous psychological and health complaints and disorders, but that does not mean 

that perfectionism causes these issues and that it is a primarily destructive characteristic. Today, 

perfectionism has been conceptualized as a multidimensional construct, with both positive and 

negative aspects. Hence, perfectionism can be normal, healthy, adaptive or positive, as well as 

neurotic, unhealthy, maladaptive and negative. Postive and negative aspects of perfectionism are 

also visible at work. In work context, perfectionism should be considered as a positive feature for 

both individual and organization, but negative aspects of perfectionism can be related to lower 

efficacy and productivity, as well as with burnout. The paradox that perfectionism is sometimes 

helpful, but unuseful in other cases makes it resistant to changes. 

 

Key words: perfectionism, adaptive and maladaptive perfectionism, perfectionism in clinical 

context, perfectionism at work 

 

 

 

 

 

 



41 
 

ПОЈЕДИНАЦ И ТИМ У РАДНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
 

Милена Вујичић, Стојан Станковић 

Психолошко саветовалиште за студенте СКЦ-а Ниш 

 

 Успех једне организације зависи од појединачних квалитета њених чланова, али 

можда још више од способности чланова да удруже своја знања, компетенце и 

способности ради постизања заједничког циља. Рад у тиму подразумева флексибилност, 

сарадљивост, добру комуникацију, одговорност према свом задатку и према другим 

члановима тима. Чланови тима доста времена проводе заједно и од пресудне је важности 

да се осећају добро у радној атмосфери. Стога се као добра пракса показало повремено 

дружење тима и ван радног места јер је то прилика за зближавање између колега, 

успостављање међусобног поверења и јачање мотивације за рад. 

 Ова радионица намењена је волонтерима Психолошког саветовалишта за студенте, 

а за циљ има јачање тимског духа и подстицање подржавајуће атмосфере у радној 

организацији. Програм радионице биће едукативно-забавног карактера а учесници ће кроз 

различите активности имати прилику да сагледају добре и лоше стране тимског рада, да 

препознају своју позицију у тиму, као и значај заједничког учешћа у реализацији 

постављених циљева. Сваки задатак биће праћен повратном информацијом о обрађеном 

аспекту тимског рада. Учесници ће на крају радионице дискутовати о значају овакавих 

активности за њихов рад и професионални развој. 

 

Кључне речи: појединац, тим, саветовалиште 
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INDIVIDUAL AND THE TEAM IN A WORK ORGANISATION 
 

Milena Vujičić, Stojan Stanković 

Psychological Counseling Center for students of SKC Niš 

 

 The success of an organization depends on the individual quality of its members, but 

perhaps even more оn the ability of members to pool their knowledge, competencies and abilities 

to achieve a common goal. Teamwork means flexibility, cooperation, good communication, 

responsibility to fulfill their task and responsibility to other team members. Team members 

spend a lot of time together and it is crucial that they feel good at a workplace. Therefore, 

occasional teambuilding outside of the workplace has been proven to be a great opportunity for 

rapprochement between colleagues, establishing mutual trust and strengthening motivation for 

work.  

 This workshop is intended for volunteers of the Psychological Counseling Center for 

students, aiming at strengthening the team spirit and encouraging a supportive atmosphere in the 

work organization. The program of the workshop will be educational and entertaining, and 

through different activities, the participants will have the opportunity to see the good and bad 

sides of the team work, to recognize their position in the team, as well as the importance of joint 

participation in the realization of the set goals. Each task will be accompanied by feedback on 

the considered aspect of teamwork. Participants will discuss at the end of the workshop the 

importance of such activities for their work and professional development. 

 

Keywords: individual, team, counseling center 

 

 

 

 

 

 

 


