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Предговор

Поштоване колеге, ви који сте обезбиједили себи мјесто у овој књижици и који сте 
ушли у ред изабраних, честитамо Вам!
Овога пута нећемо Вам наводити колико је до сада на нашем Универзитету одбрањено 
докторских дисертација, то ћете видјети на крају, нити ћемо се хвалити колико смо 
успјешни. Овога пута подсјетићемо Вас да сте Ви, као и сви ми, славна дјеца својих 
родитеља који нас родише. Упозорићемо Вас да је пред вама избор. Можете да 
будете научници, професори, државници, озбиљни савјетници, ствараоци, мудраци, 
учитељи народа... Можете све то, ако пристанете да будете посвећеници и слуге 
науке! Јер ми дефинитивно живимо у времену науке, која је у сваком историјском 
периоду имала огроман значај у стварању новог човјека. Тај нови човјек није увијек 
био и добар човјек, а наука нас управо томе учи. Бити добар, бити нов, обновити 
праве вриједности, унијети свјежину и радост у живот, ојачати снагу, подићи 
животну моћ, то је задатак свих наука, од природних до друштвених, од техничких 
до хуманистичких. Најтеже је сачувати себе и бити моралан. Од Вас се то очекује, 
јер сте својим дјелом уградили камичке у мозаик научне мисли и прихватили до 
сада успостављене вриједности! Зато очекујемо да будете препуни иницијативе, 
немирног истраживачког духа, сумњичави према свему, слободни у мислима и духу 
и чврстог карактера. Дакле, све ово можете, ако хоћете. Малодушност никада није 
изродила вриједности! Зато, добро дошли у свијет научне мисли и оних који сигурно 
корачају у будућност, која припада нама!  

Бања Лука, 31.5.2017.     Проф. др Лука Кецман
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Младен Ђуровић                                                                                  
Факултет: Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет                                              
Датум и мјесто рођења: 7.10.1962. Подгорица 
Наслов докторске дисертације: Урбоморфолошка и типолошка структура 
градских централних језгара и њихова улога у развоју и формирању приморских 
градова и насеља Црне Горе                                       
Ужа научна област: Урбанизам и планирање простора                           
Ментор: Проф. др Миодраг Ралевић                                                                             
Датум одбране докторске дисертације: 24.12.2016.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА: 

Основни и полазни циљ истраживања је био постављен као сагледавање 
урбоморфолошке структуре, формирање типологије градских централних језгара 
и проучавање њихове улоге на развој и формирање приморских градова на 
подручју Црне Горе. Главни циљ истраживања је имао за циљ да ослика формирање 
морфологије градских централних језгара приморских градова са хронолошко-
географског и етнолошког, социо-културолошког, организационо-функционалног, 
физичко-амбијенталног и урбанистичко-архитектонског аспекта. Непосредни 
циљеви истраживања су вишеструки: 1. анализа морфолошке структуре градских 
језгара кроз односе створене и природне, обликоване, организационе и уређене 
средине; 2. анализа типолошке структуре градских језгара кроз историјску и 
структуралну обраду (симболи и типологија); 3. сагледавање развоја градских 
језгара кроз различите утицајне факторе и све друге аспекте који су утицали 
на формирање истих кроз градитељска стремљења, просторне функционалне 
карактеристике, просторне и социолошке промјене и др.; 4. научна класификација 
и типологизација приморских градова и њихових језгара на микро и макро нивоу; 
5. утврђивање и препознавање кодекса реактивирања и оживљавања градских 
језгара користећи сазнања научног истраживања и формирање моделске основе 
архитектонског обликовања урбаних простора. На основу претходно дефинисаних 
циљева научног истраживања, дефинисани су конкретни циљеви ове докторске 
дисертације: 1. сагледавање историјских околности настанка и специфичних 
природно-морфолошких услова за формирање урбане структуре урбаних језгара и 
приморских градова; 2. утврђивање основних елемената типологије и морфологије 
урбаних језгара приморских градова ради формирања типологије њихових појавних 
облика; 3. расцјеп у пракси спонтаног, традиционалног и планираног у формирању 
урбанистичко-архитектонске структуре и морфологије приморских градова и 
насеља; 4. значај просторно-временских и историјских процеса за обликовање 
простора језгара у формирању композиције приморских градова; 5. композиција 
и планирање у формирању урбане архитектонике крајолика приморског града; 
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6. проучавање елемената сонтаног градитељства и њихова улога у формирању 
архитектонско-урбанистичког склопа језгара у формирању идентитета приморског 
крајолика.

МЕТОДЕ УСТРАЖИВАЊА:

Истраживање се базира на проучавању законитости формирања урбаних језгара 
приморских градова, као зачетка структурирања урбаних склопова приморских 
градова у цјелини. Оно тежи да опише различите видове урбоморфолошких 
и типлошких структура градских централних језгара и градова Црне Горе и да 
прикаже њихов хронолошки развој и трансформацију и као су они утицали на 
развој града, тј. насеља у цјелини. Истраживање се на овај начин везује за основне 
елементе који чине један град, тј. насеље и кроз њихову теоријску анализу (како 
класичних-карактеристичних типова, тако и конкретних типова везаних за подручје 
Црне Горе) пружа приказ основних градотворачких елемената. Тиме се, поред 
историјског, друштвеног и производно-економског аспекта, развој приморских 
градова посматра са више аспектних становишта. Сходно претходно исказаној 
сложености предмета и проблема, истраживање се структурира кроз сљедеће 
методско-тематске нивое: примарни ниво истраживања чине хронолошко-
историјска и структурална истраживања развојне морфологије и формирање 
типологије градских језгара кроз проучавање улоге језгара на њихово формирање. 
Секундарни ниво истраживања представља утврђивање  утицаја „микро-топоса“ и 
богате морфологије на формирање типологије различитих појавних облика градских 
језгара приморских градова Црне Горе.  Терцијални ниво истраживања базира се на 
сагледавању популационих кретања као посљедице историјско-друштвених процеса 
и њиховог утицаја на структуру и развој насеља. Основни ниво се бави проучавањем 
трансформације урбане структуре и (архитектонских) форми (планске и спонтане) 
насеља под утицајем друштвених, историјских и економских фактора који се 
мијењају кроз вријеме. Кључни ниво се заснива на истраживању односа између 
физичких структура, отворених простора градских језгара, понаособ кроз однос 
морфологије и типологије урбане структуре приморских градова у цјелини. Коначни 
ниво је усмјерен ка истраживању трансформација градских језгара под утицајем 
просторних и друштвених промјена  и њихове улоге у свеукупном развоју урбане 
морфологије приморских градова у цјелини.

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

Рад представља логичан наставак раније обрађиване теме гдје се преко хронолошког 
урбаног развоја црногорских приморских градова, анализе физичких структура, 
карактеристика морфо-синтаксе урбанистичких матрица приморских градских 
цјелина и развоја урбаних агломерација анализира свеукупни развој приморских 
градова Црне Горе. У том смислу провјераване су и „доказиване“ сљедеће полазне 
хипотезе истраживања: да су градови приморја Црне Горе апсолутно произашли 
из природног окружења и да су уткани у морфологију природе; да је морфологија 
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градских језгара изузетно богата и слојевита, колико је богата и морфологија 
у којој су настали; да у себи садрже ред који тежи успостављању урбаног реда 
(строго организованом простору); градска језгра су настајала у међусобном утицају 
физичких склопова и културолошких образаца; да је у градска  језгра приморских 
градова уткана традиција црногорске културе живљења; да су градска језгра пресудно 
утицала на структуру урбане морфологије приморских насеља.

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Израдом ове докторске дисертације очекује се допринос у погледу идентификовања 
стања градских језгара приморске регије са аспекта систематизације типолошког, 
морфолошког ритма настајања, трајања и мијењања и  предвиђања могућности 
унапређења градова кроз формирање планске основе кодекса, правила и образаца 
будућег развоја приморских градова Црне Горе.

ЗАКЉУЧАК:

Значај цјелокупног истраживања се огледа у томе што ће се прецизно сагледати и 
дефинисати обрасци развоја традиционалног типа приморског насеља као продукта 
богате морфологије и посљедице етно-културе народа који их је створио, градио и у 
њима живио. Поред тога, кроз истраживање су сагледане и могућности ремоделације 
и ревитализације градских језгара и указано је на могуће одговоре који су то путеви, 
начини и методе обнове изворних вриједности приморских градова, активирања 
њихових изворних потенцијала и оживљавања живота.

Бојана Грујић
ФАКУЛТЕТ: Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 13.5.1980. Соколац
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Моделирање физичко-механичких 
својстава бетона ојачаног влакнима са примјеном у конструкцијама
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Геотехника и грађевинске конструкције
МЕНТОР: Проф. др Мато Уљаревић
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 8.4.2017.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Предмет докторске дисертације је експериментално-теоријска и моделска анализа 
микроармираног бетона, која је спроведена на узорцима класичног и микроармираног 
бетона различитих облика (цилиндри, греде и плоче), са различитом геометријом 
употријебљених челичних влакана, као и различитим процентуалним учешћем 
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челичне микроарматуре у маси бетона. Главни научни концепт у изради предметне 
докторске дисертације јесте да влакна (челична) у маси бетона представљају 
изазов истраживача за постизање побољшаних физичко-механичких, динамичко-
реолошких карактеристика микроармираног бетона. 
Основни циљ докторске дисертације јесте да се на основу моделирања физичко-
механичких карактеристика бетона ојачаног челичним влакнима (микроармираног 
бетона), прикаже одговор за могућност побољшане и унапријеђене  примјене 
ове врсте бетона у конструкцијама сложених облика и оптерећења. Током израде 
докторске дисертације пролазило се кроз неколико нивоа и врста моделирања бетона 
ојачаног челичним влакнима (у лабораторијама) да би се на најбољи могући начин 
представила функционална зависност његових особина од примијењених параметара 
влакана и осталих употријебљених компоненти: агрегата, цемента, воде и адитива. 
Постављени циљ докторске дисертације спроведен је кроз остварена експериментална 
истраживања у лабораторијама на узорцима облика цилиндра, греде и плоче, гдје је 
било потребно спровести одговарајућа испитивања на притисак, савијање, затезање, 
као и ударно-динамичко оптерећење. Послије добијених лабораторијских резултата 
(као што је нпр. σ-ε радни дијаграм микроармираног бетона), исти је употријебљен 
за прорачун тунелске конструкције. Потребно је напоменути да до сада нити један 
софтвер није примао дефинисане радне σ-ε дијаграме бетона у дигитализованом 
облику као улазни податак за даљу обраду понашања конструкције, што је изузетно 
важно у случају влакнима армираног бетона због драстично изражене жилавости, 
послије достизања вршне вриједности чврстоће. У предметној дисертацији аутор је 
дигитализовани облик радног σ-ε дијаграма микроармираног бетона представила у 
прорачуну конструкције и тако помјерила садашњу границу у оквиру истраживачке 
заједнице и прагматичне примјене ове врсте бетона у подземним конструкцијама.  

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

У раду су примијењене сљедеће методе истраживања: експериментална, метода 
моделовања, статистичка као и посебне методе сазнања: анализа и синтеза, 
дефинисање и класификације, типолошке скале, индукција и дедукција, доказивање 
и оповргавање. У оквиру експерименталног дијела рада наведене методе су 
кориштене за представљање карактеристика бетонске мјешавине у свјежем стању, 
као и одређивање физичко-механичких, динамичко-реолошких карактеристика 
микроармираног бетона при старости од 28 дана. 

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

Постављена хипотеза истраживања – присуство челичних влакана у маси бетона 
доводи до продужене трајности конструкције или дијелова конструкције од 
микроармираног бетона.
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НАУЧНИ ДОПРИНОС: 

Резултати истраживања у предметној докторској дисертацији дају оригинални 
научни и практични допринос у области бетона ојачаних челичним влакнима са 
његовим примјенама у грађевинским конструкцијама или дијеловима конструкција. 
Експериментални дио истраживања има неколико јединствених научних доприноса 
у оквиру истраживачке заједнице о микроармираном бетону и његовој примјени. 
Експерименти су показали да примјена челичних влакана у маси бетона повећава 
отпорност на савијање и дозвољено гранично оптерећење у плочи а степен пораста 
дозвољеног оптерећења и одлагање појаве прве пукотине  је такође у функцији 
учешћа  количине влакана, врсте влакана и односа L/D. Тестови који су спроведени 
на узорцима различитих облика, са примјеном различитих типова челичне 
микроарматуре и са различитим запреминским учинком у оквиру тог бетона, 
пружају информације о дистрибуцији оптерећења у погледу правца носивости као 
и дистрибуцији напона у испитиваним узорцима, те нам на тај начин дају важне 
информације о структуралном понашању бетона са или без челичних влакана. 
Као резултате истраживања који су произашли из докторске дисертације истичу се 
постигнуте  побољшане физичко-механичкe, динамичко-реолошкe карактеристикe 
моделираног микроармираног бетона у поређењу са еталонима  при употреби 
изабраних врста челичних влакана. Као посебан допринос истраживања истиче се 
моделирање и испитивање микроармираних бетонских плоча које су оптерећене на 
ударно-динамичко оптерећење и чији је вијек трајања знатно продужен у поређењу 
са еталонима. У раду је такође приказан резултат реолошко-динамичког понашања 
материјала на стандардном бетонском цилиндру. Изузетно важан, прагматичан дио 
овог рада јесте кориштење добијених, лабораторијских карактеристика узорака 
цилиндра (радног σ-ε дијаграма микроармираног бетона) за прорачун тунелске 
облоге. У прегледу истраживачке заједнице до сада није била могућа примјена  
радног σ-ε дијаграма микроармираног бетона у дигиталном облику,  те и са овог 
становишта предметна дисертација представља иновацију.

ЗАКЉУЧАК:

Захваљујући спроведеним истраживањима оштећења која настају континуираним 
уклањањем материјала на грађевинским конструкцијама усљед динамичких удара 
или кроз слабљење адхезије између бетона и арматуре успјешно се могу превазићи 
употребом челичне микроарматуре у маси бетона. С тим у вези закључено је да се 
појава прве пукотине у бетону или хабање бетона одлаже за извјестан временски 
период у зависности од врсте и степена оптерећења. Дакле, додатак микроарматуре 
бетону у великој мјери рјешава поменуте недостатке у бетонским конструкцијама.   
У даљем тексту наводе се као закључци проистекли израдом предметне докторске 
дисертације: 

1. Физичко-механичке карактеристике пројектоване микроармиране мјешавине 
су у функцији избора: агрегата, цемента, врсте и количине челичних влакана у 
маси бетона.
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2. Ојачање  бетона  челичним  влакнима  доводи у  мањој или већој мјери,  до 
повећања  чврстоћа бетона при притиску, савијању, затезању  у поређењу  на 
еталоном (бетоном без челичних влакана). 
3. Ојачање бетона челичном микроарматуром доприноси порасту жилавости 
(дуктилности) очврслог бетонског композита, и вриједности модула еластичности 
таквог композита су у примјетном порасту. 
4. Ојачање бетона челичном микроарматуром доприноси порасту отпорности 
на динамичко-ударно оптерећење, одлаже појаву прве пукотине и истовремено 
одлаже прогресивно ширење бетонских прслина. 
5. Ојачање бетона челичном микроарматуром спречава појаву љуспања и 
одламања дијелова плоча при ударном оптерећењу.
6. Употреба микроармираног бетона са челичним влакнима, са закривљеним 
крајевима, и фактором облика L/D= 50/0,75 у количини од 2% у маси бетона даје 
изванредне резултате у прорачуну тунелске конструкције. При томе се тотална 
помјерања микроармиране тунелске облоге поклапају са тоталним помјерањима 
тунелске облоге од армираног бетона. Овим је приказана могућност примјене 
микроармираног бетона у прорачуну подземних објеката умјесто облоге 
од армираног бетона, са једном великом напоменом да технологија израде 
микроармираног бетона и хомогеност бетонске мјешавине представљају кључни 
фактор за добре показатеље и својства испитиваног микроармираног композита.
Приказани лабораторијски резултати у спроведеном истраживању о 
микроармираном бетону  једнозначно  показују да исти у поређењу са класичним 
бетоном посједује унапријеђена физичко-механичка својства, при чему се 
посебно истиче његова енергетска способност да заустави настанак или успори 
прогресивни развој прслина.
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Огњен Ерић
ФАКУЛТЕТ: Економски факултет
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 21.5.1980. Вареш
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Утицај инвестиција Европске уније на 
развој Западног Балкана 
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Међународна економија
МЕНТОР:  Проф. др Горан Поповић
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 19.11.2016. 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Сврха истраживања јесте научно сагледати међузависност инвестиција из Европске 
уније и развоја Западног Балкана, и критички се осврнути на интензитет везе у 
будућности. 
Циљеви истраживања јесу доћи до нових спознаја када су у питању савремене 
тенденције међународних инвестиционих токова, односно који су изазови за земље 
Западног Балкана у смислу привлачења европских инвестиција и развоја овог 
региона у будућности. Такође, циљ истраживања је да се идентификују и објасне 
развојни сценарији, те детерминанте будућег привлачења инвестиција у земље 
Западног Балкана.

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА: 

Рад је у основи заснован на теоријско-аналитичком и емпиријском приступу, кроз 
мултидимензиону операционализацију различитих фактора који детерминишу утицај 
инвестиција из Европске уније на развој Западног Балкана. Метода експликативне 
анализе која доприноси дубљем схватању проблема и предмета истраживања, 
објашњењу и сазнању правилности и законитости, првенствено је кориштена у 
теоријском дијелу истраживања. 
За доказивање постављене хипотезе поред историјске методе, основни метод 
истраживања је апстракција. Овом методом се искључује све што је небитно, тј. 
анализа се фокусира на искључиво на проблем развоја региона Западног Балкана. 
Метод индукције полази од дефинисања фактора раста региона Западног Балкана, 
њиховог квантитативног мјерења, дефинисања варијабли које узрокују раст и развој, 
одређују мјере и политике којима се рјешава постављени научни проблем.
Огњен Ерић је у овом истраживању,  на основу спроведеног емпиријског истраживања 
уз помоћ статистичких метода и техника (корелациона матрица, панел регресиона 
анализа, са фиксним и случајним ефектом, Хаусман тест, димамичка економетријска 
анализа, VECM и VAR модел, тест стационарности-јединичног коријена варијабли, 
Јохансенова процедура утврђивања коинтеграције варијабли, Гранџеров тест 
каузалности, иновациона анализа, тест хетероскедастичности, аутокорелације 
и др.) дошао до општег закључка о узрочно-посљедичној вези инвестиција ЕУ, са 
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једне стране, те развоја региона Западног Балкана, са друге стране. Након што је 
дефинисао актуелно стање, кандидат је иновационом анализом (декомпозиција 
варијансе прогнозистичке подршке и анализа импулсног одзива), утврдио и сценарио 
утицаја европских инвестиција на развој региона Западног Балкана у будућности. 
Емпиријско истраживање је извршио на нивоу региона Западног Балкана, на узорку 
Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Албаније. Основни 
истраживачки инструмент који је кандидат користио за прикупљање информација 
о факторима раста у посматраним просторним јединицама јесу доступни подаци 
јавних извора.
У емпиријском дијелу истраживања, Огњен Ерић је за обраду прикупљених података 
користио статистичке технике. За сагледавање узрочно-псљедичне зависности 
и интензитета повезаности између зависне и независних варијабли примијенио 
је економетријски модел регресије са панел подацима, са фиксним и случајним 
ефектом, Хаусман тест, димамичку економетријску анализу, VECM и VAR модел, 
тест стационарности-јединичног коријена варијабли, Јохансеноуву процедуру 
утврђивања коинтеграције варијабли, Гранџеров тест каузалности, иновациону 
анализу, тест хетероскедастичности, аутокорелације и др. 

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

Хипотеза је мисаоно рјешење научног проблема које има највећу вјероватноћу да је
исправно с обзиром на досадашње расположиво знање.
На основу проблема, предмета и циљева истраживања овог рада, те резултата 
претходних сличних истраживања, поставља се основна и помоћне хипотезе. 
Основна хипотеза директно произилази из проблема истраживања, и гласи:
Х0: Повећање прилива инвестиција из Европске уније убрзава развој региона 
Западног Балкана.
Основна хипотеза у овом раду конкретизоваће се помоћу четири помоћне хипотезе:
Х1: Прилив инвестиција из Европске уније се смањује са повећањем цијене рада.
Х2: Величина тржишта земље примаоца, тј. већи бруто домаћи производ и број 
становника доприносе расту инвестиција из Европске уније.
Х3: Трговинска отвореност повећава прилив инвестиција из Европске уније.
Х4: Резидуални фактори: инфраструктура, образовање и инвестициона клима су 
директно пропорционални са приливом инвестиција из Европске уније, а удаљеност 
земље од Уније обрнуто пропорционална са европским инвестицијама.

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Огњен Ерић је исцрпним истраживањем и примјеном одговарајуће статистичке 
методологије оцијенио улогу инвестиција из Европске уније у економском расту земаља 
Западног Балкана, те на јасан дошао до резултата да приливи страних директних 
инвестиција из Европске уније имају значајан утицај на варијације БДП-а, док утицај 
званичне развојне помоћи није сигнификантан. Посматрањем истовременог утицаја 
објашњавајућих промјењивих у моделу (резултати F-теста), Огњен Ерић закључује да 
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стране директне инвестиције и званична развојна помоћ неостварују сигнификантан 
утицај на раст БДП-а током посматраног периода. Такође, смјер утицаја инвестиција 
из Европске уније, према резултатима истраживања позитиван, али није довољан да 
би се оствариле значајне стопе економског раста. У складу са наведеним кандидат 
наводи да остварени прилив инвестиција (СДИ и ОDA) није био довољан за веће 
стопе економског раста на Западном Балкану у протеклом периоду. Примјеном 
динамичке анализе, Огњен Ерић долази до сазнања да постоји дугорочна равнотежа 
између инвестиција из Европске уније и раста БДП-а у земљама Западног Балкана. 
Закључује, да су варијабле стране инвестиције из Европске уније и званичне развојне 
помоћи позитивне, али не и значајне у моделу. 
У анализи утицаја бруто домаћег производа по становнику, јединичних трошкова 
рада и дужини путне мреже на прилив инвестиција из Европске уније, установљава 
значајан позитиван утицај. На тај начин Огњен Ерић на језгровит и јасан начин 
потврђује помоћну хипотезу о позитивном утицају наведених објашњавајућих 
варијабли на прилив инвестиција из ЕУ у посматраном периоду. Анализом утицаја 
трговинске отворености и потписивања споразума о стабилизацији и придруживању 
установљава несигнификантност у објашњењу прилива инвестиција из ЕУ. Дакле, 
према спроведеном истраживању се не може прихватити помоћна хипотеза о 
пропорционалном односу трговинске отворености и ЕУ споразума са приливом 
инвестиција из ЕУ у овај регион. Приликом анализе истовременог утицаја свих 
објашњавајућих промјењивих у моделу (резултати F-теста), Огњен Ерић долази 
до резултата да изабране предикторске варијабле развоја заједнички остварују 
сигнификантан утицај на варијаблу прилива инвестиција из ЕУ током посматраног 
периода. Огњен Ерић је у даљим истраживањима помоћу динамичке економетријске 
анализе и Гранџеровог теста каузалности варијабли у VAR моделу дошао до резултата 
који показују да постоји узрочно - посљедична веза у смислу Гренџера, која иде од 
БДП по становнику и дужине путне мреже према инвестицијама ЕУ. То значи да има 
довољно доказа да се прихвати хипотеза да БДП и инфраструктура позитивно утичу 
на прилив страних инвестиција из Европске уније. Према истој методологији узрочно 
посљедична веза не постоји у случају јединичних трошкова рада и инвестиција из ЕУ. 
То значи да се не може потврдити помоћна хипотеза о обрнуто пропорционалној 
вези прилива инвестиција из Европске уније и повећања цијене рада у динамичком 
систему у смислу Гранџера.
На основу закључака и провјере постављених хипотеза, Огњен Ерић је становишта 
да:
•    Приливи страних инвестиција на Западни  Балкан нису донијели значајне промјене 
у правцу развоја извозно оријентисаних сектора. Већина инвестиција је усмјерена у 
сектор непроизводних услуга. Дакле, стране инвестиције нису водиле унапређењу 
извозних дјелатности, повећању запослености и бржем економском расту, него 
повећању трошкова рада у сфери непроизводних дјелатности. Као смјерница и 
заокрет у реализацији повећаног прилива инвестиција, извоза и бржег економског 
раста, кандидат препоручује примјену либералније политике опорезивања и 
субвенционисања пословања у тачно одређеним територијалним цјелинама, у 
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којима се обављају извозне дјелатности.
• Висок ниво отворености земаља Западног Балкана није релевантан фактор прилива 
инвестиција из Европске уније. Кандидат у том контексту препоручује, да се у будућем 
периоду трговинска отвореност на Западном Балкану искористи за стимулисање 
регионалне економске сарадње. То се односи на ангажовање свих капацитета у 
реализацији заједничког наступа западнобакланских земаља на другим тржиштима, 
a све са циљем остварења већег извоза и бржег економског раста региона. 
• Цестовна мрежа представља сигнификантан фактор прилива инвестиција из 
ЕУ. Кандидат наводи да је у складу са овим становиштем потребно наставити са 
потпуним искориштењем капацитета европске финансијске подршке у сфери 
инфраструктурних пројеката, и завршетком изградње коридора и путних праваца. 
Такође препоручује стављање нагласка на развоју повезаних дјелатности (нпр. 
транспортних, логистичких и других производних услуга). У складу са развојем ових 
дјелатности, потребно је прилагођавати и кадровску оспособљеност и образовни 
систем свих земаља Западног Балкана.
На основу свега наведеног, ово истраживање ће дати допринос и употпунити фонд 
научног сазнања о утицају инвестиција из ЕУ на развој Западног Балкана. Резултати 
овог рада ће имати утицај на јачање свијести код доносиоца економских политика, и 
на тај начин ће се смјернице из овог истраживања моћи искористити у правцу бржег 
економског раста и развоја посматраног региона.

ЗАКЉУЧАК:

Докторска дисертација Огњена Ерића је самостално дјело, израђена у складу 
са одабраном темом. Кандидат се у цјелини придржавао одабраног концепта и 
постављеног нацрта истраживања. Дисертација је написана у складу са методологијом 
научног истраживања. Тумачење резултата је извршено на бази прикупљених и 
обрађених података. Резултатима истраживања провјерене су главна и помоћне 
хипотезе. Дисертација је оригинални допринос економској науци, јер проширује 
знање из економије и уже научне области међународне економије.  Представља 
садржајну анализу утицаја инвестиција Европске уније на развој Западног Балкана. 
Огњен Ерић је кроз рад на примјеру Европске уније и земаља Западног Балкана 
указао на једно од актуелних и отворених питања, а односи се на утицај инвестирања 
развијених на развој мање развијених земаља. Резултати дисертације јасно 
указују на чињеницу да досадашње инвестиције нису биле довољне да превазиђу 
проблем ниских стопа економског раста, неповољне привредне структуре, високе 
незапослености, високих спољнотрговинских дефицита и др. 
На основу резултата до којих је дошао у истраживању, Огњен Ерић даје конкретне 
смјернице и ставове који могу послужити доносиоцима економских политика за 
ефикасније дјеловање и остварење већег нивоа економске развијености. 
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Жељана Јовичић 
ФАКУЛТЕТ: Економски факултет
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 3.6.1961. Тузла
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Јавно-приватно партнерство као 
нефискални инструмент финансирања јавних потреба
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Пословне финансије
МЕНТОР:  Проф. др Драган Микеревић
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 15.2.2017. 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА: 

Шири предмет истраживања докторске дисертације Жељане Јовичић је поље 
интересовања јавних и пословних финансија, али је истраживачки фокус усмјерен 
на финансијски менаџмент, док јавне финансије представљају само подручје 
примјене. Научну подлогу за ово истраживање чинили су досадашњи научни 
доприноси истакнутих свјетских и домаћих аутора, као и публикације респектабилних 
међународних институција. Основу за стицање нових научних сазнања у овој области 
дало је истраживање спроведено на конкретним случајевима из праксе у Републици 
Српској.
Научни циљ истраживања је стицање научног сазнања о наведеном проблему 
истраживања, на бази релевантне грађе, што је кандидаткиња урадила комбиновањем 
квалитативног и квантитативног приступа. На тај начин, постигнут је основни 
циљ истраживања: дати су научно засновани одговори у вези са специфичним 
инструментом финансирања јавних потреба, утврђени су кључни елементи јавно-
приватног партнерства и његове улоге у управљању пројектима, уз идентификацију 
оних који позитивно утичу на задовољење јавних потреба и са препорукама за 
елиминисање утврђених недостатака. Такође, постигнути су и други циљеви, као што 
су: дефинисани су начини приближавања, најчешће дивергентних, интереса јавног и 
приватног сектора, анализиран је општи модел управљања заједничким пројектима 
јавног и приватног сектора и идентификовани су услови за примјену пројектног 
финансирања, те одређена улога и значај дисконтне стопе и дужничког капацитета 
у поступку оцјене исплативости ових стратешких пројеката. 

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Сагледавање различитих теорија у посматраној области и преглед научних и стручних 
истраживања, тематских чланака и публикација имало је за циљ стицање ширег увида 
у посматрани проблем, како би се уочиле одређене правилности у вези примјене 
модела јавно-приватног партнерства и задовољења јавних потреба путем реализације 
капиталних јавних пројеката. Коришћени материјал и методе истраживања које су 
примијењене у овој дисертацији омогућиле су увид у посматрану проблематику и 
пружиле одговор на истраживачко питање, односно основни научни проблем.
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У оквиру теме је извршено прикупљање, анализа и обрада одговарајућих података. 
Овај поступак се, између осталог, заснивао на анализи литерарне грађе о јавно-
приватном партнерству као алтернативном начину реализовања капиталних јавних 
пројеката, односно начину задовољавања јавних потреба због којих се такви пројекти 
имплементирају, као и прегледу релевантних научних и стручних истраживања, 
пословних публикација и званичних извјештаја домаћих и међународних институција.
На основу тога, Жељана Јовичић је стекла сазнања о општем теоријском концепту 
јавно-приватног партнерства и његовој улози у задовољавању јавних потреба. 
Анализом и критичком оцјеном постојећих ставова, извршила је прилагођавање у 
складу са конкретним друштвено-економским амбијентом у Републици Српској и 
понудила одређена иновативна рјешења у посматраној области.
Примјеном историјске методе  Жељане Јовичић долази до сазнања о почецима, 
развоју и савременој научној мисли о учешћу приватног сектора у обављању јавних 
послова, односно, о финансирању јавних потреба коришћењем ресурса приватног 
сектора.
Поред општих научних метода, у у истраживању су примијењене методе 
класификације, структурално-функционалне анализе, компарације, апстракције, 
конкретизације, а коришћене су и једноставније статистичке технике.
Као основну методу истраживања, Жељана Јовичић је одабрала студију случаја. 
Метода студије случаја је у првој фази подразумијевала прикупљање података 
о одабраним примјерима из праксе, као конкретним појединачним догађајима 
повезаним одређеним скупом заједничких обиљежја. Поузданост и објективност 
ове научне методе кандидаткиња је остварила пажљивим и оправданим избором 
посматраних случајева и дефинисањем јасних поступака којим се долази до 
закључака у вези са примјеном те методе. 
Адекватност избора случајева ријешена је чињеницом да су карактеристике јавно-
приватног партнерства, као једне од многих врста пословне сарадње субјеката 
из јавног и приватног сектора, дефинисане законом и другим прописима, што 
подразумијева и могућност одређених одступања. Вјероватноћа грешке при избору 
истраживачког материјала, у тим случајевима, смањена је на основу пажљиве 
и стручне претходне селекције конкретних примјера, уз помоћ постављених 
критеријума који одређују врсту уговорних односа. 
Метода студије случаја подразумијева да предмет истраживања буде јединствен 
систем, као што су конкретни примјери из праксе. Иако се сваки појединачни случај 
у неким особинама разликује од осталих, што је у овој докторској дисертацији 
дефинисано врстама дјелатности, географском одређењу, вриједностима улагања, 
роковима трајања и другим елементима, кандидаткиња је уочила и одредила основну 
заједничку карактеристику тог скупа различитих случајева: у сваком од њих је модел 
јавно-приватног партнерства примијењен у сврху задовољавања јавне потребе, али 
се ефекти те примјене и  начини постизања циљева, као и интереси партнера у том 
подухвату, разликују.
Крајњи циљ истраживања методом студија случаја је заснован на теоретским 
научним поставкама која указују на рјешавање вишеструких повезаности у пракси, 
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што представља услов за трајнији, односно, научни, допринос рјешавању одређене 
проблематике. С обзиром на предмет и проблем ове докторске дисертације, њена 
ограничења и специфичности, студија случаја представља оптималан избор основне 
научне методе којом се анализирају карактеристике свих посматраних случајева, 
али и друштвени контекст у којем се те појаве и процеси дешавају.
Резултати који произлазе из истраживања у којем се користи метода студије случаја, 
поред научног доприноса, имају непосредну примјену у пракси. Ово нарочито долази 
до изражаја у ситуацијама недовољног теоријског и практичног познавања одређене 
појаве или процеса, када нема општеприхваћеног модела понашања, или он није 
довољно разрађен, што је кандидаткиња уочила у раним фазама истраживања. Тада 
истраживања која се односе на студије случаја на оригиналан начин доприносе 
разумијевању одређене проблематике, а резултати спроведене анализе постају 
основ за дефинисање општих законитости и принципа на којем посматрана појава 
или процес дјелује. 

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

На основу проблема, предмета и циљева истраживања ове дисертације, као и 
резултата претходних сличних истраживања, постављене су хипотезе. Главна 
хипотеза директно произилази из проблема истраживања, и она гласи: Постоји 
потреба за новим, нефискалним изворима финансирања јавних потреба, при чему 
јавно-приватно партнерство представља управо такав инструмент финансирања 
капиталних пројеката јавног сектора. Основна хипотеза у овој дисертацији је 
конкретизована на основу помоћних хипотеза, а посматране варијабле и индикатори 
представљају адекватну основу за провјеру постављених хипотеза, дискусију и 
креирање оптималног одговора на постављени проблем. Јавно-приватно партнерство 
је инструмент финансирања, начин на који се утиче на финансијску конструкцију 
пројекта, али се не може поистовјетити са извором финансирања. Предности модела 
јавно-приватног партнерства у односу на традиционални начин финансирања 
доказују се анализом трошкова јавног сектора, односно компаратором, коме 
претходи поступак опште исплативости пројекта. У току животног циклуса пројекта 
има више оцјена исплативости, које се спроводе по различитим критеријумима и 
примјеном више техника и метода. Такође, у поступку оцјене исплативости, а у 
циљу одрживости пројекта, посматрани су и процијењени не само финансијски, 
него и посредни индикатори који утичу на исплативост, као што је очекивани степен 
задовољења интереса појединачних учесника или друштва у цјелини.

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

На основу постигнутих резултата и њихове презентације научној и стручној 
јавности, научни допринос који дисертација треба да постигне односи се на: 
повећање заинтересованости научне заједнице за проблематику јавно-приватног 
партнерства и наглашавање значаја и могућности његове примјене; допринос даљим 
истраживањима у овој области са аспекта формирања одређене базе података, која 
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свакако има посебан значај у евидентно оскудном броју истраживања из ове области, 
посебно домаћих аутора; идентификовање критичних елемената јавно-приватног 
партнерства као нефискалног инструмента финансирања јавних потреба, у контексту 
конкретних услова и постојећих капацитета оба сектора; аргументовано оспоравање 
уобичајених претпоставки о неспособности јавног сектора да комерцијализује 
употребу јавне имовине и јавних добара; указивање на потребу иновативнијег 
приступа управљању јавним инвестицијама, са коришћењем поступака и алата 
карактеристичних за пословни сектор; иницирање званичног статистичког праћења 
индикатора у вези јавно-приватног партнерства, не само у погледу врсте, броја и 
вриједности ових пројеката, него и других елемената од значаја за примјену овог 
модела, као што је друштвена дисконтна стопа; указивање на потребу, могућности 
и ограничења алтернативних рјешења за финансирање јавних пројеката; сазнања 
о потреби досљедне примјене објективних критеријума за оцјену успјешности 
примјене модела јавно-приватног партнерства; дефинисање оквира за финансирање 
капиталних инвестиција и управљање јавном имовином на основу преноса ризика са 
јавног на приватног партнера, посебно у домену квантификовања нефинансијских 
(друштвених) користи од такве сарадње.

ЗАКЉУЧАК:

Докторска дисертација Жељане Јовичић представља цјеловиту и садржајну 
анализу јавно-приватног партнерства као односа дугорочне, кооперативне и 
мултифункционалне сарадње јавног и приватног партнера, условљеног активностима 
партнера и општим институционалним, тржишним и друштвеним контекстом. 
Основни допринос дисертације огледа се у доказаној претпоставци да јавно-
приватно партнерство може као инструмент, односно начин реализовања, успјешно 
замијенити традиционалне изворе финансирања јавних пројеката. Резултати 
истраживања указују на бројне недостатке и проблеме у примјени модела јавно-
приватног партнерства, укључујући и концесионе моделе, које је, већим дијелом, 
могуће ријешити усвајањем датих сугестија и препорука. Жељана Јовичић је 
понудила оригиналан начин за превазилажење уочених проблема и поставила оквир 
за финансирање капиталних инвестиција и управљања јавном имовином, заснован 
на увођењу филозофије и алата пословних финансија у бирократизовани систем 
јавних финансија.
Поред тога, Жељана Јовичић је прецизно и логички досљедно анализирала 
дефинисану тему истраживања, довела податке у везу са постављеним хипотезама и 
потврдила главну хипотезу. Показала је научне и прагматичне резултате истраживања 
и дисертацију учинила интересантном за истраживаче и корисном за практичаре. 
Дисертација је оригинални допринос економској науци, јер проширује постојеће 
знање у теорији пословних и јавних финансија.
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Дино Косић
ФАКУЛТЕТ: Електротехнички факултет
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 22.11.1983. Бања Лука
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Адаптивно-предиктивни контролер на 
бази неуралних мрежа
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Аутоматика и роботика
МЕНТОР: Проф. др Милорад Божић
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 31.3.2017. 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Вјештачке неуралне мреже имају бројне примјене укључујући и идентификацију и 
моделовање нелинeарних система управљања, те разних типова контролера, попут 
адаптивних контролера. Постоје многи типови вјештачких неуралних мрежа и 
алгоритама за њихово обучавање: од стандардне пропагације грешке уназад, која 
је специфичан тип градијентног метода, до брзих обучавајућих алгоритама посебно 
развијених за потребе превазилажења проблема са великим бројем итерација, те 
са конвергенцијом. Чињеница да су и даље најзаступљенији итеративни методи са 
наведеним проблемима брзине и сигурности конвергенције, представља мотивацију 
за истраживање структуре неуралне мреже са обучавањем у једном кораку, што 
би елиминисало поменуте проблеме. Основни циљ истраживања је постизање 
управљања процесима помоћу адаптивно-предиктивног контролера на бази 
вишеслојне неуралне мреже са таквом структуром која обезбјеђује брзу и ефикасну 
адаптацију додавањем новостеченог знања у истом кораку кад се ново знање и 
стекне, без итеративних поступака и без неопходности за познавањем модела 
објекта управљања.

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Основне научне методе истраживања које ће се примјењивати у раду су:
• Прикупљање, анализа и систематизација доступне литературе;
• Пројектовање и анализа алгоритама управљања;
• Математичко извођење доказа радне хипотезе;
• Статистичка анализа експерименталних резултата.

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

Већина контролера који се користе у управљању процесима се пројектује на основу 
познатог модела процеса којим се управља. Често је тешко доћи до доброг модела, 
а за неке процесе и немогуће. Предиктивни контролери на бази неуралних мрежа 
омогућавају моделовање типа „црна кутија“, али већина таквих контролера користи 
неки итеративни поступак како за почетно обучавање (оff-line), тако и за додатно 
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обучавање (on-line) ако омогућава и адаптацију. Овакви поступци су врло осјетљиви 
на избор почетног рјешења по питању брзине, али и конвергенције.
За управљање процесима могуће је пројектовати адаптивно-предиктивни контролер 
на бази вишеслојне неуралне мреже са таквом структуром која обезбјеђује брзу и 
ефикасну адаптацију додавањем новостеченог знања у истом кораку кад се ново 
знање и стекне, без итеративних поступака и без неопходности за познавањем 
модела објекта управљања.

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

У раду су остварени сљедећи научни доприноси:
Брза груписана вјештачка неурална мрежа са Гаусовим активационим функцијама. 
Представљен је потпуно нова архитектура вјештаких неуралних мрежа са Гаусовим 
активационим функцијама (енг. Fast Clustered Radial Basis Function Network – 
FCRBFN). Ради се о трослојној архитектури без повратних веза, у којој нису сви 
неурони улазног слоја повезани са неуронима скривеног слоја, већ је један неурон 
улазног слоја повезан само са групом неурона у скривеном слоју, а са којима нису 
повезани други неурони улазног слоја, док су сви неурони скривеног слоја повезани 
са свим неуронима излазног слоја. Група неурона скривеног слоја која је повезана 
само са једним од неурона улазног слоја се назива кластер неурона. Параметри 
Гаусових активационих функција (центри и ширине) се могу бирати независно за 
сваки од кластера, а у складу са опсегом вриједности улаза неурона улазног слоја 
са којим је одређени кластер повезан. Тежине веза између улазног и скривеног 
слоја су све једнаке 1, тако да се обучавање овакве мреже своди на одређивање 
тежина веза између скривеног и излазног слоја, што је неитеративна метода и 
завршава се у једном кораку. Показано је да се то обучавање обавља рјешавањем 
једног система линеарних једначина за сваки од излаза мреже. Дат је потпун опис 
процедуре обучавања овакве мреже, као и брзе процедуре додавања новог знања 
помоћу методе најмањих квадрата. Дата је и препорука избора параметара мреже. 
За верификацију брзине обучавања, као и способности регресије и генерализације, 
извршени су тестови на стандардним скуповима података кориштеним у научним 
радовима објављеним у међународним научним часописима и дато је поређење са 
стандардно кориштеним варијантама вјештачких неуралних мрежа, односно машина 
за учење: потпуно повезана трослојна вјештачка неурална мрежа без повратних веза 
обучена алгоритмом пропагације грешке уназад, екстремна машина за учење (енг. 
Extreme Learning Machine), те машина са потпорним векторима (енг. Support Vector 
Machine). Резултати извршених тестирања показују да престављена мрежа даје 
најбоље резултате у времену и стабилности извршавања, те је увијек прва или друга 
по питању прецизности било обучавања, било тестирања. Такође је показано да је 
избор параметара мреже интуитиван и да је мрежа робустна на тај избор.
Стратегије предиктивног и адаптивно-предиктивног управљања на бази FCRBFN. 
Описане су двије стратегије управљања на бази FCRBFN: Предиктивно управљање 
на бази модела са FCRBFN и адаптивно-предиктивно управљање на бази FCRBFN. 



23

У првој стратегији FCRBFN је кориштена као предиктор, односно за моделовање 
објекта управљања, а у стандардној управљачкој структури за предиктивно 
управљање на бази модела. Извршени експерименти са нелинеарним моделом 
који се често користи у литератури уз присуство константног поремећаја на излазу 
система показују да предложена структура успјешно рјешава задатак управљања. 
У другој стратегији предложена је структура управљачког система гдје се као 
адаптивно-предиктивни контролер користи FCRBFN. У таквој поставци, мрежа не 
моделује објекат управљања чиме би служила за предикцију излаза система, већ 
садржи знање о томе какав управљачки сигнал резултује у каквом излазу система, 
ако је жељени излаз дат. Ово значи да се предиктивне особине таквог контролера не 
користе индиректно за одређивање закона управљања, већ директно кроз предикцију 
потребног закона управљања. За доказивање могућности оваквог контролера, исти 
је примијењен на лабораторијски систем са три резервоара, присутан у многим 
лабораторијама свијета, укључујући и Лабораторију за Аутоматику Електротехничког 
факултета, а често се користи и у научним радовима објављеним у међународним 
научним часописима за тестирање различитих метода управљања. Изведена су два 
експеримента са истом поставком и истим захтјевима, први без, други са шумом 
мјерења. Исти експерименти су поновљени кориштењем још двије врсте контролера: 
најчешће кориштен индустријски контролер - ПИД контролер, те PFDL-MFAC 
контролер. Резултати првог експеримената показују да предложени контролер 
даје боље резултате по питању праћења референтног сигнала, а нарочито по 
питању оптерећења актуатора. Резултати другог теста показују још боље резултате 
предложеног контролера у односу на друга два.
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Слава Сукара
ФАКУЛТЕТ: Медицински факултет
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 5.2.1958. Лушци Паланка
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Утицај ксилитола на ниво стрептококус 
мутанса у дјеце са смањеном концентрацијом витамина Д у серуму
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Дјечија и превентивна стоматологија
МЕНТОР: Проф. др Јован Војиновић
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 27.10.2016.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Каријес зуба је једно од најраспрострањенијих инфективних обољења код човјека. 
Према званичним подацима СЗО на глобалном нивоу, 60%-90%  школске дјеце и 
скоро 100% одраслих има макар и један обољели зуб. И поред значајног смањења 
преваленције и инциденције каријеса у развијеним земљама у посљедње три деценије, 
биљежи се пораст броја обољелих млијечних зуба код дјеце у свим дијеловима 
свијета. Различити фактори могу утицати на стварање слабије отпроности глеђи што 
изазива микроскопске или клинички видљиве хипоминерализације и хипоплазије 
зуба које представљају предиспозицију за развој каријеса. С тим у вези новија 
испитивања поново актуелизују питање улоге витамина Д у здрављу зуба код дјеце. 
Контрола денталног биофилма је један од најзначајнијих видова борбе против 
кариозног обољења и она се прије свега остварује механичким процедурама, али 
оне најчешће нису довољне поготово у раном дјечијем узрасту, с тога се користе и 
антибактеријски агенси. Ксилитол је природни шећер поријеклом из брезе, припада 
групи полиалкохола. Истраживања показују његов утицај на смањење степена 
колонизације Стрептококус мутанса као главног кариогеног микроорганизма. 
Предмет овог истраживања је био показати утицај ксилитола на превенцију и 
терапију каријеса раног дјетињства код мале дјеце узраста до четири године, као и 
утицај дејства нивоа витамина Д у серуму на преваленцију каријеса код ове дјеце.
Основни циљ истраживања је био утврђивање дејства ксилитол сирупа на 
степена колонизације С. мутанса у саливи код дјеце која имају смањен ниво 
25-хидроксивитамина Д у серуму. 
Подциљеви су били:

1. Утврђивање повезаности дејства ксилитол сирупа и исхране дјетета  са степеном 
колонизације С. мутанса у саливи. 
2. Утврђивање повезаности нивоа укупног 25-хидроксивитамина Д у серуму дјеце 
са различитим нивоима каријеса раног дјетињства.
3. Утврђивање повезаности укупног 25-хидроксивитамина Д у серуму дјеце са 
степеном колонизације С. мутанса.
4. Утврђивање повезаности укупног 25-хидроксивитамина Д у серуму дјеце и 
степена колонизације С. мутанса у саливи са исхраном.
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5. Утврђивање повезаности укупног 25-хидроксивитамина Д у серуму дјеце 
и степена колонизације С. мутанса у саливи са социо-економским факторима 
ризика за развој каријеса раног дјетињства.

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Истраживање је спроведено као проспективна клиничка студија, која је обухватала 
укупно 95 испитаника, дјеце узраста до четири године. Етички одбор ЈЗУ Завода за 
стоматологију Бања Лука је одобрио спровођење истраживања. Сваки родитељ је 
потписао информативни пристанак за учешће дјеце у истраживању. Истраживање 
су чинили епидемиолошки, лабораторијски и клинички дио. Експерименталну групу 
је чинило 60 испитаника са симптомима каријеса раног дјетињства, а контролну 
групу 35 здравих испитаника. Свим испитаницима су урађене лабораторијске 
анализе: а) биохемијско испитивање нивоа укупног 25-хидроксивитамина Д у 
серуму и б) микробиолошко одређивање степена колонизације усне шупљине 
Стрептококус мутансом (СМ). Послије извршених клиничких и лабораторијских 
претрага, испитаници експерименталне групе су укључени у превентивно-терапијски 
програм, уз употребу сирупа са ксилитолом, на период од 6 мјесеци. У међувремену 
је извршена санација каријесом захваћених зуба. Обје групе (експериментална 
и контролна) су добијале уобичајене здравствено-васпитне препоруке. Послије 
6 мјесеци коришћења ксилитола, санације и превентивног режима, извршен је 
клинички преглед, те анализа степена колонизације С. мутанса у пљувачки.  

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

Ксилитол сируп може ефикасно да утиче на смањење степена колонизације С. 
мутанса у устима дјеце са каријесом раног дјетињства, која имају ниже концентрације 
витамина Д у серуму од прописаних нормалних вриједности.
Дјеца са каријесом млијечних зуба имају значајно нижи ниво укупног 
25-хидроксивитамина Д у серуму у односу на оптималне и идеалне вриједности, што 
може да буде значајан индикатор повећаног ризика за развој каријеса.
Ефикасност дејства ксилитол сирупа је директно повезана са нивоом укупног 
25-хидроксивитамина Д у серуму дјеце.

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Истраживање показује резултате примјене ксилитола на млијечне зубе код дјеце узраста 
до четири године и његовог ефекта на превенцију и терапију каријеса раног дјетињства. 
Поред наведеног показан је и утицај сниженог нивоа витамина Д у серуму, као могућег 
предиспонирајућег фактора за развој каријеса млијечне дентиције у раном дјетињству. 
Студија доприноси разумијевању међузависности примјене ксилитола и нивоа витамина 
Д на здравље млијечне дентиције. Ово истраживање свакако даје значајан допринос 
расвјетљавању етиологије и превенције каријеса у раном дјетињству.  
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ЗАКЉУЧАК:

Истраживање није пружило убједљиве доказе да ксилитол сируп утиче на смањење 
степена колонизације С. мутанса у периоду од 6 мјесеци код дјеце са високим ризиком 
и да је његово дејство повезано са концентрацијом витамина Д у серуму. Добијени 
резултати указују да је у нашим условима најзначајнији фактор за развој каријеса у 
раној млијечној дентицији неправилна исхрана са великом учесталошћу кариогених 
и мањом заступљеношћу протективних оброка. Она утиче на степен колонизације 
С. мутанса, али и на брзину стварања и сазријевања оралног биофилма, такође је 
нађено да ниска концентрација витамина Д у серуму код дјеце, показује повезаност 
са већом заступљеношћу каријеса раног дјетињства.

Мелиса Ахмедбеговић-Пјано
ФАКУЛТЕТ: Медицински факултет
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 6.4.1974. Сарајево  
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Видна оштрина и резидуална 
рефракција након имплантације ирис-фиксирајућих факичних сочива код 
миопије
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Офталмологија
МЕНТОР: Проф. др Никица Габрић
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 8.12.2016.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Циљ овог рада је упоредити резултате корекције високе миопије након имплантације 
двије верзије ирис-фиксирајућих факичних сочива кроз период од 12 мјесеци. 
Разлог због којег су ова истраживања предузета се огледа у чињеници да, без 
обзира на актуелност имплантације факичних сочива у рефрактивној хирургији, у 
литератури није велики број студија које се баве компарацијом резултата између 
појединих врста ових сочива. 
Ближи циљеви истраживања били су да се испитају разлике у видној оштрини, 
манифестном сферном еквиваленту, постоперативном астигматизму, губитку 
ендотелних ћелија, те висини интраокуларног притиска 1, 3, 6 и 12 мјесеци 
након оперативног захвата, затим, разлике у броју и тежини интраоперивних и 
постоперативних компликација, као и субјективно задовољство пацијента након 12 
мјесеци. 
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МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Студија је клиничка, проспективна, компаративна и рандомизирана у трајању 
од јуна 2011. до јуна 2014. Рађена је на узорку од 80 очију на којима је учињена 
имплантација факичних ирис-фиксирајућих интраокуларних сочива у Поликлиници 
„Свјетлост“ у Сарајеву са постоперативним праћењем од 12 мјесеци. Сврха ових 
оперативних захвата је кориговање миопије од -6,00 до -14,50 диоптрија. 
У студију је укључено 57 пацијената односно 80 очију подијељених у двије групе. 
Прву групу чини 29 пацијената, тј. 40 очију са имплантираним ирис-фиксирајућим 
несавитљивим сочивом Verisyse а другу групу чини 28 пацијената, тј. 40 очију са 
имплантираним ирис-фиксирајућим савитљивим сочивом Veriflex, (Abbott Medical 
Optics, Santa Ana, CA, USA). 
За статистичку анализу добијених података кориштен је програмски систем SPSS for 
Windows (верзија 19.0, SPSS Inc, Чикаго, Illinois, САД) и Microsoft Excell (верзија 11. 
Microsoft Corporation, Redmond, WА, САД). 

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

Нема значајне разлике у видним и рефрактивним резултатима, као ни броју нити 
тежини компликација након имплантације савитљиве и несавитљиве верзије 
предњекоморних факичних сочива. 

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Научни допринос истраживања се састоји у сазнању и потврди да се задовољавајућа 
видна оштрина код пацијента са уграђеним Veriflex сочивом постиже у ранијем 
постоперативном периоду него код групе са Verisyse сочивом, а такође, мањи је 
и постоперативни астигматизам чиме се потреба за додатном рефрактивном 
процедуром смањује. Све заједно доприноси већем задовољству пацијената у 
првоспоменутој групи, а да при томе не постоји значајна разлика у компликацијама, 
нити другим постоперативно праћеним параматрима између група. Штавише, за 
обје групе, тј. за обје врсте сочива су установљени високи индекси ефикасности, 
безбједности и предвидљивости, као што су то показале и бројне студије других 
значајних аутора из ове области, али је мањи број истраживања која су упоређивала 
ове резултате, а то је управо предмет ове дисертације.  

ЗАКЉУЧАК:

Вриједност резултата добијених овим истраживањем огледа се у њиховој 
практичној примјени при избору адекватнијег модела ирис фиксирајућих сочива 
приликом рефрактивне хирургије код високе миопје, а обзиром на индивидуалне 
карактеристике пацијента. Теза је оригинална и међу првима из ове области на 
нашим просторима. 
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Ирена Касагић-Вујановић 
ФАКУЛТЕТ: Медицински факултет
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 8.7.1978. Бања Лука
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Хемометријска анализа 
хроматографског понашања амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата у 
течној хроматографији хидрофилних интеракција
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Аналитика лијекова
МЕНТОР: Проф. др Дарко Ивановић
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 27.12.2016.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА: 

Истраживањем и прегледом литературе закључено је да су до сада примјењиване 
различите методе за одређивање амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата, 
међутим, јасно је да нема радова у којима су ова два лијека истовремено одређивана 
примјеном методе течне хроматографије хидрофилних интеракција (eнг. Hydrophilic 
interaction liquid chromatography – HILIC). С обзиром на тренд пораста примјене 
овог типа хроматографије у аналитици лијекова, сматра се научно значајним и 
оправданим развој овакве хроматографске методе, с чиме ће бити дат допринос 
у хроматографској анализи ових лијекова, као и у ширењу знања која се односе на 
овај тип хроматографије. Циљeви рада били су:

1. Утврдити ретенционе механизме за амлодипин-бесилат, бисопролол-фумарат 
и њихове нечистоће у HILIC систему, у различитим HILIC колонама; 
2. Утврдити оптималне хроматографске услове и робусност постављене HILIC 
методе за раздвајање амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата примјеном 
хемометријског приступа, а затим одредити остале параметре валидације методе: 
специфичност, линеарност, прецизност и тачност;
3. Утврдити да је HILIC метода примјењива за студије форсиране деградације, 
које ће омогућити процјену деградационог профила амлодипин-бесилата 
и бисопролол-фумарата, али и идентификацију насталих деградационих 
производа;
4. Утврдити стабилност испитиваних једињења одређивањем кинетичких и 
термодинамичких параметра, у различитим стрес условима, појединачно и у 
смјеши;
5. Утврдити настале деградационе производе примјеном развијене HILIC 
методе, с потврдом методе течнe хроматографије са ултрависоким притиском и 
масеним детектором (енг. Ultra performance liquid chromatography-tandem mass 
spectrometer – UPLC–МS/МS).
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МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Развој нове HILIC методе, процес оптимизације, испитивање робусности методе и 
осталих параметара валидације спроведено је на течном хроматограму под високим 
притиском Аgilent 1200 series са DAD детектором, употребом HILIC колоне Luna 
5 μ HILIC 200А димензија (100 mm x 4,6 mm, 5 μm величина честица). Да би се 
са сигурношћу утврдило о којим се деградационим производима ради и да би се 
дефинисао деградациони профил испитиваних лијекова, додатне анализе спроведене 
су на течном хроматографу под ултрависоким притиском Waters АCQUITY са 
масеним детектором Тandem Quadrupole Xevo ТQ-МS на колони Аcquity C18 (100 
mm x 2,1 mm, 1,7 μm величине честица). Испитивање ретенционих механизама 
амлодипин-бесилата, бисопролол-фумарата и њихових нечистоћа изведено је на 
три различите HILIC колоне: Luna 5 µ HILIC 200А димензија (100 mm х 4,6 mm, 5 µm 
величине честица), Betasil Silica–100 димензија (100 mm х 4,6 mm, 5 µm величине 
честица) и Zorbax NH2 димензија (250 mm х 4,6 mm, 5 µm величине честица). Ове 
методе употребљене су и за испитивање кинетичких и термодинамичких параметара. 
Термалне анализе спроведене су у уређају за симултану TGA/DTA анализу типа ТА SDT 
модел 2060. За креирање плана експеримената у спровођењу процеса оптимизације 
и за испитивање робусности методе, затим за обраду добијених података вишеструке 
линеарне регресије, статистичку обраду резултата и конструисање тродимензионалих 
површина одговора коришћен је статистички програм Design–Еxpert® 7.0.0, затим 
Еxel 2013 и Оrigin Pro 9.0 32БBit коришћени су за обраду података добијених током 
процеса валидације методе и током процеса испитивања ретенционих механизама 
анализираних једињења. MarvinSketch 15.4.13. коришћен је за предвиђање pKa и 
logP вриједности испитиваних једињења и њихових нечистоћа.

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

На основу литературних података и прелиминарних истраживања претпоставило се:
1. Да ће HILIC метода, која ће се поставити примјеном хемометријског приступа, 
за анализу амлодипин-бесилата и бисоприолол-фумарата омогућити брзу и 
поуздану анализу наведених аналита у таблетама;
2. Да ће примијењен систематичан приступ омогућити доношење научно 
значајних и релевантних закључака, где ће нова хроматографска метода бити у 
складу са савременим трендовима фармацеутске анализе;
3. Да ће се на основу добијених резултата добити додатна тумачења и анализе 
течне хроматографије хидрофилних интеракција;
4. Да ће се студијама форсиране деградације дефинисати деградациони 
профил лијека, одредити међусобни утицај лијекова на стабилност и омогућити 
одређивање рока употребе лијека, чиме ће се значајно унапредити постојећа 
знања за испитиване аналите.
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НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Ово је први пут да је примјеном хемометријског приступа развијена, оптимизирана 
и валидирана HILIC метода за истовремену анализу амлодипин-бесилата и 
бисопролол-фумарата. У овој докторској дисертацији први пут се користе 
кинетички и термодинамички параметри како би се јасно дефинисала стабилност 
и понашање испитиваних једињења (појединачно и у смјеши) у различитим 
медијумима и на различитим температурама. Први пут је урађена студија термичке 
стабилности анализираних једињења – бисопролол-фумарата до сад није испитиван 
истовременом TGA/DTA анализом, нити је вршена анализа термалне стабилности 
смјеше амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата. Из свих спроведених анализа 
у овој докторској дисертацији може се видјети да је развијена HILIC метода погодна 
за спровођење великог броја анализа. Такође, ова HILIC метода омогућава праћење 
насталих деградационих производа који настају стрес студијама. Ово је први пут да је 
дефинисан деградациони профил за бисопролол-фумарат. Спроведена испитивања 
са HILIC методом дала су поуздане резултате о стабилности амлодипин-бесилата и 
бисопролол-фумарата, како појединачно тако и у смјеши. 

ЗАКЉУЧАК:

 У HILIC систему, употребом теоријских модела, испитани су ретенциони механизми 
амлодипин-бесилата и његових нечистоћа Д, Е и Ф, као и бисопролол-фумарата и 
његових нечистоћа А, Ц, К и Л у три различите HILIC колоне. Описан је утицај односа 
воденог и органског дијела мобилне фазе на ретенционо понашање. 
Примјеном хемометријског приступа постављена је и оптимизирана метода течне 
хроматографије хидрофилних интеракција за раздвајање амлодипин-бесилата и 
бисопролол-фумарата. 
Из примијењених хемометријских поступака, на основу добијених математичких 
модела, графичких поступака, методологије површине одговора и Дерингерове 
функције пожељних одговора, постављени су оптимални хроматографски услови.
Примјеном Експерименталног дизајна процјена је робусност постављене HILIC 
методе, идентификовани су значајни фактори и дефинисане су граничне вриједности 
параметара за процјену погодности система. Извршена је валидација постављене 
HILIC методе, чиме се потврдило да је предложена метода погодна за одређивање 
амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата у Concor® АМ таблетама.
Постављена  HILIC метода примијења је за студије форсиране деградације, које су 
омогућиле процјену деградационог профила амлодипин-бесилата и бисопролол-
фумарата, као и међусобни утицај ова два лијека на њихову стабилност.
Одређени су кинетички и термодинамички параметри амлодипин-бесилата и 
бисопролол-фумарата појединачно и у смјеши, под утицајем различитих стрес 
агенаса на собној, али и на повишеној температури. На основу добијених параметара 
дефинисана је стабилност и брзина деградације испитиваних једињења. 
Идентификација насталих деградационих производа извршена је примјеном 
развијене и оптимизиране HILIC методе и UPLC–МS/МS методе.
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Употребом истовремене TGA/DTA методе испитана је термичка стабилност амлодипин-
бесилата и бисопролол-фумарата појединачно и у смјеши. Дефинисани су кораци 
њиховог распада, а на основу губитка масе идентификовани су деградациони производи. 
Дефинисана је термичка стабилност испитиваних једињења појединачно и у смјеши. 

Слободан Станић
ФАКУЛТЕТ: Медицински факултет 
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 25.6.1963. Чајниче  
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Фактори ризика за настанак  инфекција 
оперативног мјеста на хируршким клиникама Универзитетско- клиничког центра 
Републике Српске 
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Хирургија 
МЕНТОР: Проф. др  Предраг Грубор 
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 24.2. 2017.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА: 

Предмет истраживања: Инфекције оперативног поља
1. Утврдити учесталост и врсте болничких инфекција на хируршким клиникама 
Универзитетске болнице Клиничког центра Бања Лука;
2. Идентификовати учесталост инфекција оперативног мјеста (ИОМ) на 
хируршким клиникама Универзитетске болнице Клиничког центра Бања Лука;
3. Идентификовати факторе ризика за настанак ИОМ;
4. Идентификовати најчешће узрочнике ИОМ;
5. Идентификовати резистенцију на антибиотике узрочника ИОМ.

 
МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Ради утврђивања учесталости и врсте болничке инфекције на хируршким клиникама 
Универзитетске болнице Клиничког центра Бања Лука (осим Клинике за дјечију 
хирургију), спроведена је студија преваленције према стандардном методу за 
извођење студије преваленције, која се примјењује у Европској унији, а коју је 
урадио ECDC.
У циљу утврђивања учесталости ИОМ на хируршким клиникама Универзитетске 
болнице Клиничког центра Баља Лука (осим Клиника за дјечију и максилофацијалну 
хирургију) спроведена је проспективна кохортна студија у трајању од 01.01.2014. до 
30.09.2015. године.
Ради идентификације фактора ризика за настанак ИОМ у оквиру проспективне 
кохортне студије спроведена је угњеждена анамнестичка студија (nested case-
control study).
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ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

1. Учесталост ИОМ на хируршким клиникама Универзитетске болнице Клиничког 
центра Бања Лука је приближна учесталости ових инфекција у земљама у окружењу, 
али је већа од учесталости до које се долази путем редовног система надзора над БИ.
2. Фактори ризика за настанак ИОМ су: старији узраст, женски пол, дијабетес, 
гојазност, малнутриција, пушење, малигне болести, имуносупресија, дужина боравка 
у болници, дужина преоперативног боравка у болници, трајање операције, присуство 
већег броја особа у току операције, хитне операције, преоперативно бријање, АСА 
збир већи од два, присуство дрена, продужена антибиотска профилакса, боравак у 
јединици интензивне његе дужи од једног дана, контаминирана и прљава оперативна 
мјеста, ННИС збир већи од 1, назогастрична сонда, зрачна терапија.
3. Учесталост БИ на хируршким клиникама Универзитетске болнице Клиничког 
центра Бања Лука је слична као и у другим земљама у окружењу. Међу најучесталијим 
инфекцијама у Клиничком центру налазе се инфекције мокраћног система, 
инфекције оперативног мјеста и инфекције крви.
4. Најчешћи узрочници ИОМ су: Staphylococcus aureus, коагулаза негативне 
стафилококе, Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa.
5. Узрочници ИОМ су мултирезистентни, а резистенција одговара оној у земљама у 
окружењу.

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Сагледавање величине проблема болничких инфекција и ИОМ.
Идентификација новијих фактора ризика за настанак ИОМ.
Стварање основе за превентивне програме и увођење епидемиолошког надзора над 
болничким инфекцијама, као основне мјере превенције ових инфекција.
Овај научни допринос ће водити смањењу учесталости ИОМ, као и других БИ, као и 
њихови здравствени, економски и етички аспекти.

ЗАКЉУЧАК:

1. У студији преваленције утврђена преваленција БИ и пацијената са БИ је износила 
11,7%.
2. Најучесталије БИ су биле ИОМ (60,8%).
3. Највећа преваленција БИ је била на Клиници за анестезију и интензивнолијечење 
(37,5%).
4. Инциденција ИИОМ је на нивоу развијених земаља свијета, а највећа је била на 
Клиници за анестезију и интензивну његу (2,65%), Клиници за ортопедију (2,48%).
5. Униваријантном логистичком регресијом идентификовани су слиједећи фактори 
ризика за настанак ИОМ: дужина боравка у болници, присуство већег броја особа 
у току операције, преоперативно бријање, вријеме одбијања домоперације, АСА4, 
класа контаминације оперативног мјеста,   дужина дренаже, боравак у јединици 
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интензивне његе дужи од једног дана, постоперативно отварање ране, дужина 
уринарне катетеризације и кортикостероиди.
ННИС збир 0 је био протективан.
6. Независни фактори ризика за настанак ИОМ су: дужина хоспитализације, 
реинтервенција и употреба кортикостероида.
7. Најчешће изоловани узрочници ИОМ били су: Staphylococcus aureus (40%), 
Acinetobacter spp (15%), Klebsiella spp (8,5%), коагулаза негативне стафилококе 
(8%), Escherichia coli (7,5%), Enterococcus )5,1%), Pseudomonas (5,1%) i Proteus 
mirabilis (4,1%). Њихова резистенција одговара резистенцији у земљама у окружењу.
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Марина Антић
ФАКУЛТЕТ/АКАДЕМИЈА: Пољопривредни факултет
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 14.4.1978. Бања Лука
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Самоникле воћке парк шуме 
Старчевица
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Очување генетичких ресурса
МЕНТОР: Проф. др Гордана Ђурић
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 15.6.2016. 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Предмет овог истраживања су шумска јабука (Malus sylvestris Mill.), дивља крушка 
(Pyrus communis L.), оскоруша (Sorbus domestica L.) и дивља трешња (Prunus avium L.) 
на подручју парк шуме Старчевица у околини Бања Луке. Главни циљ истраживања 
је инвентаризација, односно утврђивање присуства и заступљености самониклих 
воћака (шумске јабуке, дивље крушке, дивље трешње и оскоруше), затим анализа 
локалитета и пратећих дрвенастих врста у заједници на подручју парк шуме 
Старчевица. Проучавање гермплазме дивљих сродника гајених воћака је неопходно 
у циљу очувања ових генетичких ресурса, као и унапређења воћарске производње.

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА: 

Први корак у истраживању је била инвентаризација (инвентаризација је низ 
поступака којима се добија попис врста одређене скупине живих организама на 
неком подручју). Инвентаризација самониклих врста воћака парк шуме Старчевица 
урађена је на бази репрезентативних узорака у складу са једном од основних метода 
које се примјењују у фитоценолошким истраживањима узимањем фитоценолошких 
снимака на пробним површинама „releve“. Ова метода је развијена од стране Josias 
Braun-Blanquet, као стандардна метода за узорковања за класификацију вегетације 
према Цирих-Монтпеље школи фитоценологије. Заступљеност самониклих 
врста јабуке, крушке, трешње и оскоруше на проучаваном подручју утврђена је 
коришћењем стандардне методе швајцарско-француске фитоценолошле школе 
Braun-Blanquet-a.
У циљу картографског представљања података прикупљених на терену, за сваку 
инвентарисану популацију (принову) уз помоћ GPS уређаја узете су координате 
мјеста наласка. Послије прикупљених података са терена (узимања тачака преко 
GPS-а), извршена је израда карте. Кориштен је програм WinGIS 2000.
Након утврђивања присуства и распрострањености, извршено је морфолошка 
карактеризација доступних плодова одабраних принова. Морфолошка 
карактеризација плодова је извршена у Лабораторији за помологију Пољопривредног 
факултета, Универзитета у Бањој Луци.
На одабраним приновама утврђено је сљедеће:
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- висина и ширина плода,
- маса плода,
- основна и допунска боја покожице плода,
- тврдоћа меса плода и 
- садржај растворљивих сувих материја у ћелијском соку меса плода.

Генетичка карактеризација проучаваних самониклих воћака је урађена употребом 
молекуларних маркера у циљу анализе генетичке разноврсности одабраних принова 
унутар појединих врста. У овом истраживању кориштена је метода RAPD (Random 
amplification of polymorphic DNA) молекуларних маркера. Анализе су извршене 
у Лабораторији за биотехнологију и молекуларну генетику Института за генетичке 
ресурсе.

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

 Истраживање полази од претпоставке да ће инвентаризација самониклих 
врста воћака у парк шуми Старчевица дати одговор о њиховој заступљености и 
распрострањености. Основне хипотезе од којих се полази су:

1. Самоникле врсте воћака (шумска јабука, дивља крушка, дивља трешња и 
оскоруша) су заступљене у парк шуми Старчевица и представљају генофод од 
значаја за програме оплемењивања, те их је као такве потребно укључити у 
програме заштите и конзервације;
2. Плодови проучаваних стабала самониклих воћака се морфолошки значајно 
разликују;
3. Проучавана стабла самониклих воћака припадају различитим генотиповима;
4. Констатована заступљеност различитих генотипова шумске јабуке, дивље 
крушке, дивље трешње и оскоруше у парк шуми Старчевица је додатна вриједност 
за наставак иницијативе проглашења парк шуме Старчевица.

НАУЧНИ ДОПРИНОС: 

Ово је прво детаљно истраживање биодиверзитета самониклих воћака у парк шумама 
у Републици Српској. Са аспекта очувања и одрживог коришћења гермплазме 
воћака, самоникле врсте воћака важна су компонента биоразноврсности, будући да 
су оне носиоци гена отпорности на болести, штеточине и абиотске стресне факторе, 
и као такве представљају извор пожељних својстава у оплемењивању сорти и подлога 
у воћарству, због чега је ово истраживање вриједно. 

ЗАКЉУЧАК:

Инвентаризацијом парк шуме Старчевица може се закључити да су самоникле 
воћке заступљене на овом подручју, забиљежене су на 59% проучаваних површина. 
Међутим, присутност самониклих воћака се карактерише слабом покровношћу с 
обзиром да је углавном ријеч о малим популацијама или појединачним стаблима. 
Од проучаваних самониклих воћака најзаступљенија и најбројнија је самоникла 
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трешња. Најмање је забиљежено стабала оскоруше. Резултати истраживања 
указују на изразиту варијабилност према свим проучаваним карактеристикама 
(морфолошка карактеризација, генетичка карактеризација, разгранатост). Утврђене 
су високо значајне разлике у димензијама и боји плода код проучаваних стабала 
шумске јабуке и дивље крушке. Констатован је и велики полиморфизам између 
проучаваних стабала самониклих воћака, односно утврђено је да је парк шума 
Старчевица богата различитим генотиповима самониклих воћака. Кластер анализа 
је показала да су анализирана стабла самониклих воћака веома различита по 
структури гранања, односно по морфологији хабитуса. Ови подаци су значајни са 
аспекта очувања диверзитета воћака али су драгоцјени и за потребе селекције сорти 
и подлога пожељних особина. Заштита овог подручја има потпуну оправданост 
како са аспекта конзервације врста тако и са аспекта очувања зеленог појаса Бања 
Луке. Резултати овог истраживања упућују на то да присуство самониклих воћака 
у подручју парк шуме Старчевица представља додатну вриједност за наставак 
иницијативе за стављање овог подручја под заштиту.

Един Салихбашић
ФАКУЛТЕТ/АКАДЕМИЈА: Пољопривредни факултет
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 5.2.1970. Добој
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Економичност производње пилећег 
меса у зависности од хибрида и дужине това пилића
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Економика пољопривреде
МЕНТОР: Проф. др Жељко Вашко
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 24.3.2017.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Предмет и циљ рада је анализа економичности производње пилећег меса три 
различита хибрида (Cobb 500, Ross 308 и Hubbard) у истим технолошким условима 
држања и исхране у два различита периода това (38 и 45 дана). Поред тога, предмет 
и циљ истраживања је био утврдити економичност начина крајње продаје утовљених 
пилића (жива тјелесна маса, „grill“ обрађено пилеће месо  и конфекционирани 
дијелови пилећих трупова: прса, батаци, карабатаци, врат, крила, леђа с карлицом) 
и одабир најповољнијег хибрида.

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Методе истраживања су биле усмјерене на начин одређивања производних 
параметара (тјелесне масе и прираст по седмицама това, потрошња и конверзија 
хране по хибридима и периодима това, морталитет и шкарт пилића по седмицама 
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и периодима това), клаоничких параметара (тјелесне масе пилића у клаоници, 
кало у транспорту, масе пилећих трупова, рандман клања, масе изнутрица и 
конфекционираних дијелова пилећих трупова), параметара хемијске анализе 
и квалитета пилећег меса (проценат масти, бјеланчевина, воде и пепела) и 
параметара економске анализе (вриједности производње, трошкова, добити и 
економичности производње), те статистичке обраде резултата. Истраживање је 
рађено на узорку од 1.800 једнодневних товних пилића (хибрида Cobb 500, Ross 
308 и Hуbbard), по 600 јединки сваког од три хибрида у два периода това, 38 и 
45 дана. Једнодневни пилићи сва три хибрида су истовремено усељени у објекат 
како би имали исте услове држања, смјештаја, температуре, воде, вентилације 
и др., чиме се умањује утицај неконтролисаних фактора на резултате огледа. Сви 
једнодневни пилићи испод 35 и изнад 45 грама су одстрањени и искључени из 
огледа како би се постигла униформност и елиминисало раслојавање и статистички 
значајна одступања. Случајним избором је формирано укупно 18 група пилића 
са по 100 јединки распоређених у шест боксова за сваки хибрид, односно по три 
групе (репетиције) са 100 јединки за период това од 38 дана и три групе са по 100 
јединки за период това од 45 дана. Усељење једнодневних пилића је обављено 
два сата након излијегања у објекат који је био на територији општине Грачаница. 
Објекат је намјенски пројектован за интензивни тов пилића и опремљен је према 
законској регулативи за наведену намјену. Пилићи у групама од по 100 комада су 
држани у подном систему и боксовима исте величине (7 m2), осигуравајући на тај 
начин насељеност испод 15 пилића/m2, чиме је задовољен технолошки норматив. 
Сви пилићи су били храњени на исти начин, у складу са уобичајеном живинарском 
праксом, са три нутритивно различите концентроване смјесе за различите периоде 
узраста: стартером (од 1. до 14. дана), гровером (од 15. до 28. дана) и финишером 
(од 29. до краја това). Објекат је био непрекидно освијетљен 24 часа, док су пилићи 
имали слободан (ab libitum) приступ храни и води. Контролно мјерење тежине 
пилића извршено је прије стављања у боксове (на дан усељења) и након 7, 14, 21, 
28, 35, 38, 42 и 45 дана. На основу резултата мјерења израчунаване су тјелесне масе 
на почетку огледа, на крају сваке фазе това и на крају огледа. Из разлика тјелесних 
маса израчунаван је укупни прираст, а на основу трајања појединих фаза просјечан 
дневни прираст. Током цијелог огледа, а посебно на крају сваке фазе това, праћена 
је потрошња и конверзија хране у живу тјелесну масу и прираст тјелесне масе за 
сваку огледну групу посебно. По завршетку това, а прије клања пилића, израчунат 
је производни број и кало у транспорту. Прије клања пилићи нису били храњени 12 
сати. Током извођења огледа праћени су и у књигу огледа евидентирани сви битни 
подаци. Вршен је мониторинг и евиденција параметара микроклиме (температура 
и релативна влажност), провјетрености објекта, здравственог стања, утрошка хране 
и контроле тјелесних маса товних пилића, према унапријед утврђеном плану. За 
анализу клаоничких параметара одабрано је 360 пилића, тј. из сваке огледне групе 
по 20 јединки, без одвајања полова, на принципу случајног узорка. Исто је урађено 
и за утврђивање карактеристика конфекционираних дијелова пилића гдје је такође 
узето укупно 360 пилића, по 20 из сваке огледне групе. Од ових пилића вагањем 
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су утврђене масе сљедећих дијелова трупа: прса, батак, карабатак, крила, врат, 
леђа са карлицом и кало обраде. Измјерено је учешће појединих дијелова у укупној 
маси трупова. Економска анализа резултата огледа урађена је путем утврђивања 
степена економичности појединих фаза производње и прераде товних пилића, 
цијене коштања њихове производње и израчунавање износа апсолутне бруто добити, 
кориштењем методе аналитичке калкулације. Методе истраживања су се односиле 
и на праћење ланца вриједности кроз различите фазе производње и степена обраде 
финалног производа. На основу података о живој маси пилића, клаоничким 
параметрима репрезентативног узорка, маси појединих дијелова трупа и појединим 
цијенама пилећег меса (зависно од начина продаје), трошковима хране и другим 
трошковима това и клања пилића утврђена је вриједност производње и трошкови за 
сваки хибрид, дужину това и начин пласмана. Из ових података, за сваку огледну 
групу, период това и начин продаје пилића и пилећег меса, утврђена је добит 
(као разлика вриједности производње и одговарајућих трошкова) и коефицијент 
економичности (као количник вриједности производње и укупних трошкова). 
Подаци добијени истраживањем су обрађени адекватним статистичким методама 
које су биле планиране приликом пријаве докторске дисертације, мјерама централне 
тенденције, односно дескриптивном анализом, као и двофакторском анализом 
варијансе за анализу утицаја трајања това и хибрида на прираст и економичност. За 
статистичку обраду експерименталних података је кориштен статистички пакет SPSS 
верзија 20.0 for Windows. Одлука о прихватању или одбацивању нулте хипотезе 
доносила се на основу п вриједности. У случају проналаска статистички значајне 
разлике код анализе варијансе примијењено је вишеструко поређење према Tukey 
HSD и т-тесту. Примијењене методе у обради резултата истраживања су адекватне, 
довољно тачне и савремене, а добијени резултати су јасно и прегледно представљени 
нумерички, табеларно и графички. 

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ: 

Циљеви истраживања у овом раду су формулисани на основу хипотезе да избор 
хибрида пилића, дужина това и начин продаје пилећег меса утичу на економичност 
њиховог това и износ остварене добити, као и да ова три фактора истовремено утичу 
на износ остварене добити и економичност това пилића и производње пилећег меса. 
Главна истраживачка хипотеза гласи:
Избор хибрида, дужина това и начин продаје пилећег меса утичу на износ остварене 
добити и економичност това пилића и производње пилећег меса.
Прва помоћна хипотеза за нулту и алтернативну хипотезу гласи:
H

0
: Не постоји статистички значајна разлика утицаја хибрида товних пилића и 

дужине периода това на пословну добит.
H

1
: Постоји статистички значајна разлика утицаја хибрида товних пилића и дужине 

периода това на пословну добит.
Друга помоћна хипотеза за нулту и алтернативну хипотезу гласи:
H

0
: Не постоји статистички значајна разлика утицаја хибрида товних пилића и 
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дужине периода това на квалитет пилећег меса.
H

1
: Постоји статистички значајна разлика утицаја хибрида товних пилића и дужине 

периода това на квалитет пилећег меса.

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Ова докторска дисертација и истраживање даје допринос науци у смислу да даје 
одговор на питање која је то оптимална комбинација хибрида, дужине това и начина 
продаје пилећег меса код това пилића у производним и тржишним условима који 
карактеришу услове производње у Босни и Херцеговини, уз напомену о потреби 
додатног и цјеловитог сагледавања технолошких и економских показатеља како 
би се доносиле исправне и рационалне пословне одлуке. Тим више што у домаћим 
библиографским изворима нису пронађени научни резултати сличних истраживања 
па ови резултати представљају „репер“ који ће други истраживачи цитирати и 
коментарисати приликом будућих истраживања истог предмета истраживања. Поред 
тога, дат је и одређени методолошки допринос истраживању ове проблематике 
трансформишући производне у финансијске показатеље на основу њихове узрочно-
посљедичне везе. Проведено истраживање има и практичну употребну вриједност 
за узгајиваче товних пилића и друге актере у ланцу вриједности у живинарству 
јер резултати представљају научно фундирану подлогу за доношење менаџерских 
одлука о наставку, или евентуалној примјени досадашње производне праксе у 
погледу избора хибрида и дужине това пилића у зависности од тога ште је финални 
(излазни) производ. 

ЗАКЉУЧАК:

Резултати истраживања у оквиру ове дисертације кроз компаративну анализу 
указују да продужење това са 38 на 45 дана доводи до пада економичности при 
продаји живих товних пилића на фарми, као посљедица повећаног утрошка хране 
за килограм прираста и доводи до погоршања економског положаја товљача. Пошто 
су живи пилићи полупроизвод за кланичну индустрију, ефекат продужења това и 
њиме условљено повећање тјелесне масе пилића сагледан је и са становишта односа 
прихода и трошкова закланих товних пилића пласираних на тржиште у облику „grill“ 
пилића или конфекционираних дијелова пилећег меса (прса, батак, карабатак, 
крила итд.). У овом случају продужење това у одређеној мјери повећава коефицијент 
економичности и бруто добит клаоничара, али је у конфликту са одсуством 
економског интереса узгајивача да продужују тов. Истраживање је потврдило да 
повећање степена финализације пилећег меса кроз више фазе његове прераде, 
без обзира на дужину това и врсту хибрида, повећава економичност прераде и 
бруто добит по пилету и указује да већи дио добити остварују они који контролишу 
више фазе прераде. У погледу избора товног хибрида, од три хибрида који су били 
предмет огледа (Cobb 500, Ross 308 и Hubbard), најбоље економске резултате на 
нивоу продаје живих пилића и периода това од 38 дана постигао је хибрид Hubbard. 
Међутим, тај хибрид се показао најмање економски оправдан са становишта даље 
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прераде и продаје било као „grill“ пиле, или у дијеловима пилећих трупова, јер 
има неповољан рандман клања и ниже учешће оних дијелова пилећег трупа који се 
продају по вишој цијени. Са становишта виших фаза прераде пилећег меса најбоље 
економске резултате има товни хибрид Cobb 500. У систему кооперације између 
товљача и клаоничара избор тог товног хибрида је компромисно рјешење које 
задовољава обостране интересе. Такође, констатовано је да производња и прерада 
пилећег меса може бити профитабилна дјелатност уколико се усвоје и примјене 
научна достигнућа и пословне праксе кроз читав индустријски ланац вриједности 
(добављачи, произвођачи, прерађивачи, дистрибутери, купци) при чему сви актери 
требају бити стимулисани за учешће у том ланцу у смислу остварења задовољавајуће 
добити на дуги рок. Вриједност резултата овог истраживања и примијењеног 
методолошког поступка је у међузависности њихове практичне употребе при избору 
врсте хибрида и дужине трајања това са аспекта начина пласмана производа на 
тржиште и степена прераде пилећег меса. 
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ФАКУЛТЕТ: Правни факултет
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 21.3.1970. Врточ 
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Извршна власт у државама насталим 
распадом Југославије 
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Уставно право 
МЕНТОР: Проф. др Миле Дмичић
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКTОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 22.12.2016.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА: 

Докторска дисертација је имала за предмет анализу одредби Устава држава насталим 
распадом Југославије (Словеније, Хрватске, Македоније, Србије, Црне Горе, Босне и 
Херцеговине и њених ентитета)  које се односе на положај, састав, надлежности и 
функције органа извршне власти - владе, шефа државе, њихов међусобни однос, као 
и однос према легислативи; анализу и истраживање праксе и функционисања органа 
извршне власти у политичком систему поједине државе; истраживање тенденције 
јачања извршне власти у савремено доба, у смислу да ефективна власт прелази на 
егзекутиву, те у којој мјери је та појава присутна и у новоствореним државама; утицај 
политичких партија на функционисање извршне власти. Циљ рада је био одговорити на 
питања: 1) који облици државне власти су заступљени у државама насталим распадом 
Југославије; 2) да ли је присутна тенденција јачања извршне власти у новонасталим 
државама; 3) у којој мјери и под којим условима долази до помјерања равнотеже 
у корист егзекутиве; 4) који је и какав утицај политичких партија и коалиција на 
функционисање извршне власти; 5) који су недостаци устава појединих држава у 
погледу организације извршне власти као и правци евентуалних измјена.  

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

У раду су кориштене разне методе. Правни (догматски, нормативни) метод, користио 
се за проучавање устава и закона новостворених држава, полазећи од садржаја 
правних норми. Социолошки метод  се примјењивао у истраживању друштвених 
узрока настанка устава новостворених држава, а политиколошки метод се користио 
у истраживању утицаја политичких партија на функционисање извршних органа 
власти. Компаративна  метода користила се у односу на теоријскоправно одређење 
извршне власти, као и за извођење закључака на степену више апстракције од 
закључака код анализе сваке поједине државе. Статистичка метода примјењивала 
се и односила на дјелатност и акте извршне власти у појединим државама у одређеном 
временском периоду. Користиле су се и посебне научне методе као што су: методе 
студије случаја,  анализа, синтеза, индукција, дедукција, апстракција и генерализација. 
Емпиријско истраживање се заснивало на функционисању и дјелатности органа 
извршне власти у пракси и стварности. 
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ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

Главна (основна)  хипотеза јесте да у уставним системима држава насталим распадом 
Југославије, опште правне норме о положају, надлежности владе, шефа државе и  
њихов однос према легислативи, као и међусобни односи, указују да у тим државама 
преовладавају елементи парламентарног система у различитим облицима, при чему 
је Устав БиХ специфичан у односу на теорију и праксу уставног права, као и у односу 
на Уставе осталих новостворених држава.  Парламентарни систем, прихваћен у 
државама насталим распадом Југославије, функционише са значајним разликама,  уз 
присутне тенденције поремећаја равнотеже у корист егзекутиве, односно тенденције 
јачања извршне власти у смислу да ефективна власт прелази на егзекутиву. Помоћну 
хипотезу представља  појава да је извршна власт у новоствореним државама, па и 
систем власти у цјелини, под великим утицајем политичких партија. Тежиште власти 
и моћи се све више налази у врху владајућих партија из којих често и потичу носиоци 
извршне власти. 

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Теоријски допринос се огледа у научној анализи организације и положаја извршне 
власти у различитим варијантама подјеле власти у државама насталим распадом 
Југославије, те извођењу закључака упоредног типа на степену више апстракције 
од изведених закључака код анализе појединих држава. То се односи и на БиХ 
као сложену државу, специфичне организације и положаја извршне власти.  
Научни, али и практични  допринос рада огледа се у добијању нових сазнања  која 
доприносе рјешавању проблема везаних за дјелатност државних органа извршне 
власти у савремено доба, те функционисању егзекутиве у земљама у транзицији. 
У раду су анализом научних ставова, са довољно критичности, уз анализу праксе 
уставног и политичког система датих држава и стварности која одудара од класичне 
доктрине,  изнесени закључци који су за уставноправну науку релевантни. Указано 
је на недостатке појединих уставних рјешења која се односе на организацију и 
функционисање извршне власти, те предложена нова рјешења и правци промјена 
устава која би допринијела бољем, прецизнијем и потпунијем нормирању извршне 
власти, што се посебно односи на Босну и Херцеговину. 

ЗАКЉУЧАК: 

Уставне одредбе новостворених држава о организацији државне власти, указују 
на постојање бицефалне егзекутиве и да у тим државама преовладавају елементи 
парламентарног система. Устав БиХ је специфичан устав у односу на теорију и 
праксу уставног права, као и у односу на уставе осталих новостворених држава 
у погледу организације извршне власти. У системима власти има и елемената 
полупредсједничких система, међутим, при чему су се појавни облици овог модела 
власти више јављали у пракси појавом јаке личности и политичке моћи шефа 
државе. Парламентарни систем функционише са одређеним разликама, али уз 
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присутне тенденције поремећаја равнотеже у корист егзекутиве у свим државама. 
Неравнотежа у односима законодавне и извршне власти, нарочито је долазила до 
изражаја онда када је лидер партије која је имала већину у парламенту (или била 
носилац владајуће коалиције), истовремено био и шеф државе или предсједник владе. 
Тада, не само да је долазило до помјерања равнотеже власти у корист егзекутиве, 
већ и до помјерања равнотеже унутар ње саме, или на страну шефа државе или 
владе, зависно од тога коју функцију обавља лидер партије која је носилац власти и 
зависно од политичке моћи личности која је обављала функцију. Тежиште власти и 
моћи се све више налази у врху владајућих партија из којих често и потичу носиоци 
извршне власти. Мора доћи до слабљења партократије која је присутна и задњих 
година је знатно ојачала, али има основа и за измјене и допуне уставних и законских 
одредаба које регулишу извршну власт са циљем да се постојећа  рјешења побољшају 
и омогући боље функционисање извршне власти.

Милица Чизмовић
ФАКУЛТЕТ: Правни факултет
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 20.6.1982. Бања Лука
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Заштита права жига у домаћем и праву 
Европске уније
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Ауторско право и право индустријске својине
МЕНТОР: Проф. др Витомир Поповић
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКTОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 24.12.2016. 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Предмет истраживања је анализа комплексне области права жига која је регулисана 
међународним, европским и националним прописима. Циљ ове докторске дисертације 
је био предочавање система функционисања заштите права жига, у домаћем праву 
и праву Европске уније, узимајући при томе у обзир све постојеће специфичности 
и разлике правних система, упркос обавези хармонизације. С обзиром на предмет 
истраживања, у дисертацији су анализиране одређене конвенције и уговори, међу 
којима се посебно могу истаћи Мадридски аранжман о међународном регистровању 
жигова, Мадридски протокол, Сингапурски уговор о закону о жигу, Париска 
конвенција о заштити индустријског власништва, као и прописи Европске уније из 
области права жига. Анализирана је и усклађеност домаћих правних прописа са 
стандардима Европске уније. С обзиром на то да је Босна и Херцеговина отпочела 
процес евроспких интеграција, хармонизација домаћих прописа са прописима 
Европске уније у области права жига веома је значајна на путу Босне и Херцеговине 
ка Европској унији.
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МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

У раду су коришћене разне научне методе као што су: нормативно - догматски метод 
(коришћен је у сврху утврђивања стварног значења правних норми које регулишу 
право жига и у сврху утврђивања циљева који се желе остварити њиховом правилном 
и потпуном примјеном), компаративни метод (коришћен је ради утврђивања 
сличности и разлика постојећих приступа праву жига у домаћем и упоредном 
праву), метод анализе случаја (коришћен је приликом анализе судске праксе домаћег 
и упоредног права), као и историјски (примјењиван приликом анализе развоја 
права жига у домаћем и упоредном праву) и социолошки метод (употребљен при 
истраживању друштвених узрока за заштиту права жига и његове везе са убрзаним 
индустријским развојем). 

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

Главна хипотеза у оквиру истраживања јесте да је, упркос принципу територијалности 
права жига, развој међународне трговине утицао на потребу успостављања 
једнообразних правила са важењем на територијама више држава због чега је 
покренут процес хармонизације права. Наприје је хармонизација извршена на 
међународном плану, кроз доношење међународних конвенција, а затим и у оквиру 
Европске уније кроз доношење аката који имплицирају хармонизацију прописа 
на нивоу држава чланица Европске уније. У раду је, у циљу доказивања основне 
поставке, извршена анализа законских рјешења права жига у домаћем, упоредном 
и међународном праву, система заштите права жига и специфичности и разлика у 
регулисању материја права жига.

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Значај и научни допринос истраживања огледа се у чињеници да у Босни и 
Херцеговини у претходном периоду није посвећена потребна и очекивана пажња 
истраживању права жига, као ни институтима права интелектуалне својине уопште. 
Поред наведеног оправданост истраживања огледа се и у томе што оно представља 
оригинални допринос за развој права жига, посебно у погледу усклађивања 
законодавства Босне и Херцеговине са најновијим правним тековинама Европске 
уније у области права жига. Резултати истраживања  представљају научно 
сагледавање значаја и мјеста права жига у теорији права интелектуалне својине, 
као и могућности промјене закона и других правних прописа како би се ефикасно 
заштитила права титулара жига, као и осталих учесника у тржишном промету.  
Докторска дисертација представља прво свеобухватно истраживање заштите права 
жига у домаћем праву и праву Европске уније спроведено у Босни и Херцеговини, 
те у том смислу представља незаобилазну основу, како за даља истраживања овог 
права, тако и других права интелектуалне, а посебно, индустријске својине. 
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ЗАКЉУЧАК:

Истраживањем заштите права жига у домаћем и праву Европске уније, као сегмента 
права интелектуалне својине, које је недовољно истражено упркос све већег значаја 
у савременом праву, овом докторском дисертацијом је дат значајан допринос Праву 
интелектуалне својине као ужој научној области унутар правне науке. Примјеном 
одговарајућих метода сазнања права, истражене су међународне, упоредноправне 
и карактеристике домаћег права жига. Свеобухватним приступом предмету 
истраживања формулисана су нова знања, објашњења и конструктивни приједлози 
који могу допринијети бољем регулисању и ефикаснијој примјени права жига и 
заштити права и интереса свих учесника на тржишту. Истраживање је показало да је 
заштита права интелектуалне својине од великог значаја како за носиоца права, тако 
и за државу, јер представља битан фактор конкурентности домаћих производа на 
домаћем и страном тржишту, те да је хармонизација домаћих прописа са прописима 
Европске уније у области права жига један од важних корака на путу Босне и 
Херцеговине ка Европској унији. Резултати истраживања су показали и да су домаћи 
прописи у значајној мјери усаглашени са правним тековинама Европске уније, али 
да нису дјелотворни  у пракси. Може се закључити да је, прије доношења прописа, 
потребно посветити много више пажње анализи могућности њихове имплементације. 
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Дијана Михајловић
ФАКУЛТЕТ: Природно-математички факултет
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 23.5.1977. Бања Лука
НАСЛОВ  ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Специјација и екстракција тешких 
метала из земљишта сјеверозапада Републике Српске различитим хемијским 
методама
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Природне науке/ Хемијске науке/ Неорганска хемија
МЕНТОРИ:
Проф. др Васо Бојанић
Проф. др Светлана Антић-Младеновић
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 29.3.2017.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Oво истраживање представља значајан допринос систематичном утврђивању 
прецизних чињеница о укупним и приступачним количинама тешких метала у 
земљиштима сјеверозападног дијела Републике Српске, те утврђивању хемијских 
метода које могу да се примијене за адекватну процјену њихове мобилности и 
потенцијалне приступачности, као и нова сазнања у погледу нивоа потенцијалног 
ризика од трансфера метала из земљишта у друге дијелове животне средине 
(гајене биљке, подземне и надземне воде, ланац исхране). Нова сазнања која 
проистичу из ове дисертације и њихов и теоријски и практични допринос наведеној 
проблематици постигнута су кроз реализацију неколико циљева: 1. одређивање 
укупних садржаја тешких метала: бакра (Cu), цинка (Zn), никла (Ni) и олова (Pb) 
у испитиваним земљиштима; 2. одређивање приступачних садржаја метала који 
биљке могу да усвоје и који се потенцијално укључују у ланац исхране и животну 
средину, 3. одређивање заступљености метала у различитим хемијским облицима 
(фракцијама) у земљишту, 4. одређивање утицаја основних својстава земљишта на 
садржај метала у одређеним хемијским облицима у земљишту, а тиме и на њихову 
директну и потенцијалну приступачност, 5. одређивање ефикасности различитих 
екстракционих средстава за издвајање тешких метала из земљишта формираних на 
матичним супстратима различитог геолошког поријекла и са различитим укупним 
садржајима тешких метала.

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Истраживање је спроведено у три дијела. Први (прелиминарни) дио се односи на 
одређивање укупних садржаја тешких метала: Cu, Zn, Ni и Pb у земљишту, у циљу 
утврђивања њихове вертикалне дистрибуције у испитиваним земљиштима, као и на 
одређивање основних хемијских својстава земљишта која директно или индиректно 
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утичу на садржај и хемију тешких метала у земљишту (реакција земљишта, садржај 
карбоната, садржај органске материје, капацитет адсорпције катјона/CEC). На основу 
резултата овог дијела истраживања извршено је груписање земљишта испитиваног 
подручја према садржају метала и хемијским својствима, што је послужило као 
основа за одабир узорака за наредну фазу рада. У другом дијелу истраживања 
испитана је ефикасност различитих екстракционих средстава и поступака за 
екстракцију испитиваних елемената (Cu, Zn, Ni и Pb) из њихових приступачних 
или потенцијално приступачних облика налажења у земљишту. У трећем дијелу 
истраживања одређивана је заступљеност метала (Cu, Zn, Ni и Pb) у различитим 
хемијским фракцијама, тј. проведена је хемијска специјација (секвенцијална 
екстракција) метала у одабраним узорцима земљишта који су били укључени у прву 
и другу фазу рада, а у циљу потпунијег дефинисања облика њиховог везивања у 
чврстој фази земљишта, а тиме и приступачности, потенцијалне приступачности, 
мобилности и процјене њихових доминантних извора на испитиваном подручју.
На испитиваном подручју је одабрано 29 локалитета, при чему је на сваком од њих 
одабрано 5 микролокација, по принципу квадрата површине 5-10 km2, на којима 
је извршено узорковање земљишта, чиме је осигурана репрезентативност узорака и 
добијених резултата. На свакој микролокацији су узета два просјечна, збирна узорка 
из два слоја (дубине): површинског, ораничног (0-25 cm) и подораничног (25-50 
cm). Сваки просјечан, збирни узорак формиран је од више појединачних (cca. 10) 
узорака из одређеног слоја (дубине).

Узорци земљишта су осушени на ваздуху, уситњени у авану и просијани до величине 
честица <2 mm. У склопу првог, прелиминарног дијела истраживања, у уситњеним и 
ваздушно сувим узорцима земљишта (укупно 288 узорака, са 144 микролокалитета) 
одређена су основна хемијска својства земљишта која директно или индиректно 
утичу на садржај и хемију тешких метала у земљишту:

1. Реакција земљишта, односно pH-вриједност је одређена потенциометријски 
са комбинованом pH-електродом у суспензији са дејонизованом водом (активна 
киселост) и  раствором KCl концентрације 1 mol/dm3 (измјењива киселост) при 
односу земљa: раствор= 1: 2,5.
2.  Садржај карбонатa одређен је волуметријски, методом по Шајблеру (ÖNORM, 
1999).
3. Садржај органске материје одређен је дихроматном методом по Тјурину 
(Tjurin, 1951), а остатак оксидационог средства спектофотометријски на UV/VIS 
спектрофотометру.
4. Капацитет апсорпције катјона/CEC одређен је рaствором NH4ОAc(c=1mol/dm3) 
и pH=7 (Chapman, 1965).
Укупни садржаји никла, цинка, бакра и олова у испитиваним земљиштима одређени 
су методом атомске апсорпционе спектрофотометрије (ААС), након разарања 
узорка киселинском дигестијом са азотном киселином уз додатак 33% водоник-
пероксида (Krishnamurty et al. 1976; US EPA 3050B, 1996). 
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У другом дијелу истраживања, у одабраним узорцима земљишта (64 узорка са 32 
микролокалитета, из 2 слоја/дубине) одређени су приступачни садржаји метала, 
такође, ААС-методом, након екстракција извршених примјеном три појединачна 
екстракциона реагенса:
1. Непуферни раствор амонијевог-нитрата (NH4NO3), c=1 mol/dm3 (DIN 19730, 
1993);
2. Непуферни раствор калцијум-хлорида (CaCl2), c=0,1 mol/dm3(Houba et al.,1990);
3. Раствором диетилентетраамино-сирћетне киселине (DPTA), c=0,005 mol/dm3 
(Lindsay and Norwel, 1978).

У склопу трећег дијела истраживања проведена је секвенцијална или фракциона 
екстракција према модификованој BCR-процедури (Rauret et al., 1999) и то на 
30 узорака земљишта (са 15 микролокалитета из два слоја/дубине) одабраних на 
основу поријекла и укупног садржаја метала, реакције земљишта и приступачног 
садржаја метала (повишен приступачни садржај). Ова процедура обухвата три 
фазе екстракције:

1. фаза–екстракција водно-расторљивих и измјенљиво-адсорбованих метала:
екстракција размјењиве и у киселинама растворљиве фракције метала 
раствором HОAc, c= 0,11 mol/dm3,
2. фаза–екстракција метала из редукујуће фракције (метали везани за оксиде 
мангана и гвожђа): екстракција метала ослобођених након редукције оксида 
мангана и гвожђа раствором хидроксил-амин хлорида, c= 0,5 mol/dm3 и pH=7,

3. фаза–екстракција метала из оксидујуће фракције (метали везани у органској 
материји): екстракција метала који се ослобађају након оксидације органске 
материје дигестијом уз H2O2, c=8,8 mol/dm3 при температури од 85±20C и 
екстракцијом ослобођених метала раствором NH4ОAc, c=1 mol/dm3 и pH=2. 

У добијеним екстрактима, садржаја метала (Cu, Zn, Ni и Pb) одређен је ААС методом. 
Садржај метала у четвртој резидуалној фракцији секвенцијалне (фракционе) 
екстракције одређен је из разлике утврђеног укупног садржаја метала и суме 
садржаја метала у прве три фракције секвенцијалне екстракције.

Статистичка обрада резултата добијених у експерименталном дијелу истраживања 
спроведена је примјеном програмског пакета Microsoft Excell и других адекватних 
статистичких програма (Statistika 8, SPSS Statistics 17.0). 

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

Различита средства (хемијски реагенси) за екстракцију тешких метала из земљишта 
издвајају различите количине метала. На екстракцију и специјацију тешких метала 
у земљишту, односно на њихов садржај у појединим хемијским облицима, као и на 
ефикасност њихове екстракције из земљишта, утиче већи број фактора: тип и својства 
земљишта (pH, садржај органске материје, CEC, садржај глине), поријекло и врста 
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матичног супстрата, укупни садржај метала у земљишту, антропогени утицаји, степен 
евентуалне контаминације и/или загађења земљишта тешким металима, хемијске 
карактеристике примијењеног екстракционог средства, те хемијске карактеристике 
одређеног метала. 
Вриједности добијене екстракцијом метала из земљишта указују на њихов утицај или 
трансфер из земљишта преко биљака у друге сфере животне средине, а тиме и на 
степен ризика за земљишта и животну средину у сјеверозападном дијелу Републике 
Српске. При томе, на основу досадашњих сазнања из сличних истраживања у 
свијету, може се очекивати повећан трансфер и ризик од метала на локацијама са 
земљиштима киселе реакције и/или укупним садржајем метала вишим од дозвољених 
вриједности за пољопривредна земљишта. Овај рад се, осим тога, заснива на 
хипотези да се поједине методе екстракције које се практично користе за процјену 
обезбијеђености земљишта тешким металима из групе корисних микроелемената, 
могу успjешно користити и за одређивање граничних вриједности за приступачне 
количине потенцијално токсичних метала, чиме би се постигле и временске и 
економске уштеде у хемијском испитивању. 

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Ова дисертација представља оригиналан и самосталан научни рад, који даје значајан 
теоријски допринос предмету проучавања хемије тешких метала у земљиштима 
сјеверозападног дијела Републике Српске, као и значајан практични допринос како 
у смислу издвајања локалитета са повећаним ризиком од трансфера тешких метала 
у друге дијелове животне средине, тако и у смислу одређивања начина одржавања 
земљишта у правцу смањења тог ризика, затим и допринос у смислу отварања 
праваца будућих истраживања.

ЗАКЉУЧАК:

На основу резултата овог истраживања су произашли бројни закључци. У првом реду, 
у великом броју испитиваних узорака земљишта (63,89 %) утврђен је садржај никла 
неколико пута виши од максимално дозвољене вредности за незагађена земљишта, 
у мањем броју узорака (13,19 %) и у мањем интензитету и укупни садржај цинка је 
био виши од максимално дозвољеног, док су садржаји бакра и олова били испод 
дозвољених максимума, са изузетком неколико локалитета у областима низијских и 
брежуљкасто-заталасаних терена 
Међутим, утврђено је да нађени укупни садржаји свих испитиваних тешких метала 
доминантно потичу из природних, геохемијских извора, што указује да су ризици од 
трансфера у друге дијелове животне средине, односно загађење животне средине 
овим елементима поријеклом из земљишта, највјероватније ниски на цијелом 
подручју сјеверозапада Републике Српске. Ову констатацију додатно потврђују и 
резултати појединачних и секвенцијалних екстракција истих елемената из земљишта. 
Највећи ризици утврђени су, најчешће, на земљиштима киселе реакције.
Појединачним и секвенцијалним екстракцијама утврђено је да мобилност и 
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приступачност испитиваних елемената у земљишту опада у сљедећем редослиједу: 
Pb > Cu > Ni > Zn, што указује да се под утицајем фактора из спољашње средине 
(нпр. закисељавање земљишта и/или промјена редокс-потенцијала) може очекивати 
у првом реду интензивнији трансфер Pb ка биљкама, односно другим компонентама 
животне средине. Како је овај елемент заступљен у земљишту у концентрацијама 
које су доста ниже од дозвољеног максимума за незагађена земљишта и ризик од 
загађења животне средине оловом из земљишта је вјероватно низак. Међутим, ова 
дисертација је потврдила да потенцијални ризик од тешких метала у животној средини 
није одређен само њиховим укупним садржајима у земљишту, већ и својствима 
земљишта, прије свега реакцијом земљишта, као и својствима испитиваних метала. 
Са становишта процјене ефикасности примијењених реагенаса за провођење 
појединачних екстракција Ni, Zn, Cu и Pb произилази да се сва три реагенса 
(DTPA, NH

4
NO

3 
и CaCl

2
)

 
могу успјешно примијенити за процјену приступачности и 

мобилности ових елемената у испитиваним земљиштима. Због установљене ниске 
заступљености Pb у директно приступачним формама и ниског степена загађења 
препоручљивије је за процјену приступачности овог елемента користити DTPA, него 
NH

4
NO

3 
и CaCl

2.
 Потпуна слика о томе која од примијењених метода појединачне 

екстракције може да се примијени за прецизну процјену концентрација Ni, Zn, 
Cu и Pb које биљке усвајају може се добити даљим истраживањем којима би се 
утврдила међусобна условљеност између садржаја елемената у биљкама и садржаја 
екстрахованог из земљишта овим реагенсима.
Добијени резултати специјације и екстракције Ni, Zn, Cu и Pb у земљиштима 
сјеверозапада Републике Српске, доносе нова сазнања о садржају, приступачности, 
поријеклу, као и могућем утицају ових метала на животну средину на релативно 
широком територијалном подручју. Осим тога, ови резултати указују и на неопходност 
даљих истраживања и то не само у смислу дубљих сазнања о предностима примјене 
DTPA, NH

4
NO

3 
и CаCl

2
 као екстракционих реагенаса, већ и у смислу праћења стања 

на локалитетима на којима је утврђено постојање ризика од интензивнијег трансфера 
метала у друге дијелове животне средине и потенцијалног загађења ланца исхране. 
Дакле, овај рад указује на неопходност континуираног праћења садржаја метала у 
земљишту и у гајеним биљкама, које би поставило смјернице ка начинима одржавања 
земљишта који обезбјеђују услове за смањено усвајање метала од стране биљака, 
као и у правцу одабира култура које обезбјеђују производњу здравствено безбједне 
хране на локалитетима са повећаним ризиком од загађења животне средине.



51

Жељко Вукић 
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НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Релације различитих модела хода уз 
нагиб са функционалним способностима и морфолошким карактеристикама
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија
МЕНТОР: Проф. др Миломир Тривун
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 17.11.2016.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Предмет истраживања су два различита модела хода уз нагиб, морфолошке 
карактеристике и функционалне способности. Циљ рада је испитивање релација 
различитих модела хода уз нагиб са функционалним способностима и морфолошким 
карактеристикама и утврђивање разлика поменутих модела.

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Кориштено је експериментално трансферзално истраживање са једном групом, 
а употребљене су и специфичне истраживачке технике: процјена морфолошког 
статуса, функционална дијагностика и кинематска метода.

ГЛАВНЕ И ПОМОЋЕ ХИПОТЕЗЕ:

Х1 - Неће се показати статистички значајна разлика  у статусу функционалних 
способности испитаника првог и другог мјерења испитиване групе. 
Х2 - Примјена модела хода 2 уз нагиб показаће се као енергетски ефикаснији модел 
хода.
Х3 – Показаће се повезаност лонгитудиналних димензија доњих екстремитета са 
потрошњом кисеоника код оба модела хода.

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Научни допринос су резултати на основу којих је закључена разлика између 
поређених модела хода уз нагиб. Разлике се очитују и кроз кинематску анализу 
којом се приказује разлика у положају дијелова и сегмената тијела и на основу тих 
разлика су упоређивани модела.

ЗАКЉУЧАК:

Између испитиваних модела хода постоји разлика која је утврђена кинематском 
анализом. Разлике се очитују у положају сегмената и дијелова тијела. 
Статистички значајна разлика постоји између мјерених вриједности статуса 
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функционалних способности: респираторна фреквенција, плућна вентилација, 
фракција издахнутог кисеоника, просјечна срчана фреквенција и максимална 
срчана фреквенција док код потрошње кисеоника, максималне потрошње кисеоника 
и субјективног осјећаја оптерећења постоји разлика чиме се одбацује хипотеза 
Х1 - неће се показати статистички значајна промјена у статусу функционалних 
способности испитаника иницијалног и финалног мјерења испитиване групе.
С обзиром да су потрошња кисеоника и срчана фреквенција показатељи на основу 
којих се предвиђа потрошња енергије а вриједности које су добијене другим 
мјерењем односно кориштењем модела 2 су статистички значајно веће ХРавг (.008) 
и ХРмакс (.011) и веће код варијабли потрошња кисеоника (ВО2) и максимална 
потрошња кисеоника (ВО2макс) може се закључити да се кориштењем модела 2 
може утицати на повећање потрошње енергије односно да се одбацује хипотеза Х2 
– примјена модела хода 2 уз нагиб показаће се као енергетски ефикаснији модел 
хода.
Да би се утврдила повезаност лонгитудиналних димензија доњих екстремитета 
са потрошњом кисеоника користили су се подаци добијени корелационом и 
регресионом анализом. Показало се да је варијабла дужина стопала (ДУЖСТО) 
показала негативну корелацију -.459* са максималном потрошњом кисеоника другог 
мјерења ВО2макс2 а самим тим и утицај (.014) на потрошњу кисеоника на основу 
чега се дјелимично прихвата хипотеза Х3 – показаће се повезаност лонгитудиналних 
димензија доњих екстремитета са потрошњом кисеоника код оба модела хода.
Занимљив је податак (табела 6.) да је субјективни осјећај оптерећења (РПЕ) био 
мањи кориштењем модела 2. Имајући у виду да је стварни показатељ напора био 
већи, односно да се потрошило више енргије, може се закључити да је модел 2 хода 
уз нагиб лакши за извођење. Другим ријечима особа која жели потрошити више 
калорија а да при том има субјективно лакши осјећај оптерећења при извођењу 
истог теста хода „Chester treadmill walk test“, користиће модел 2 хода уз нагиб. 
Субјективни осјећај аутора је да је примјеном модела 1 повећано оптерећење 
на лумбални дио кичме и на Ахилове тетиве приликом иницијалног контакта док 
тог осјећаја примјеном модела 2 нема али је ова хипотеза препорука за будућа 
истраживања. Било би занимљиво електромиографском методом (ЕМГ) потражити 
разлике између ангажованих мишића поменутих модела,  као и да се мјери дужина 
и фреквенција корака. Такође би било корисно испитати разлике међу моделима 
кориштењем самоизабране брзине хода. 
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Душко Лепир 
ФАКУЛТЕТ: Факултет физичког васпитања и спорта 
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 23.2.1979. Бања Лука
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Емоционална интелигенција као 
предиктор спортског успјеха и задовољства бављења спортом
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Теорија, методика и методологија у физичком 
васпитању и спорту
МЕНТОР: Проф. др Владимир Такшић 
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 18.11.2016. 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА: 

У покушају да се што боље спознају механизми који стоје у позадини спортског 
успјеха, те самог задовољства бављења спортом, у овоме истраживању је заступљен 
модел емоционалне интелигенције, који представља прилично неистражен концепт у 
домену спорта. Циљ је био да се поред општих питања о карактеристика емоционалне 
интелигенције спортиста различитог пола, узраста и типа спорта, испитају и 
могућности да се на основу датих карактеристика те црта личности предвиди њихова 
спортска успјешност и задовољство различитим аспектима дате активности. 

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

У овоме трансверзалном истраживању дескриптивног типа, кориштена је анкетна 
метода како би се прикупиле жељене информације које су касније обрађене 
различитим статистичким процедурама.

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ: 

Осим главне претпоставке да поред црта личности и других демографских 
карактеристика (пол, старост, тип спорта), емоционална интелигенција даје 
јединствен допринос предикцији успјеха у спорту и задовољства бављења спортом, 
у овоме истраживању се водило и тврдњама да спортска активност стоји у релацији 
са емоционалном интелигенцијом, односно да пол, те припадност одређеном типу 
спорта имају утицаја на ниво емоционалне интелигенције. 

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Анализирајући пресјек постојећих истраживања која користе концепт емоционалне 
интелигенције, јасно је да примарни значај овога рада лежи у његовом приступу 
истраживању сложених аспеката спортске активности кроз примјену нових концепата 
који нису имали озбиљнију заступљеност у претходним научним радовима. Поред 
дефицитарности сличних истраживања у домену спорта, и сама примјена дуалног 
приступа (у истраживању су имплементирани и тестови и упитник самопроцјене) у 
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операционализацији емоционалне интелигенције носи значајну научну вриједност  
с обзиром да је такав приступ ријеткост и у доменима гдје примјена концепта 
емоционалне интелигенције има своју историју. 

ЗАКЉУЧАК: 

Истраживање је пред себе поставило неке нове приступе и концепте у испитивању 
појава од примарног значаја за спортску активност из чега су проистекли интересантни 
закључци: емоционална интелигенција објашњава задовољство бављења спортом, 
спортисти испољавају већи степен емоционалне интелигенције у односу на оне који 
се не баве спортом, црте личности могу да буду добри предиктори како успјеха тако 
и спортског задовољства, али и да у сврхе потпунијег разумијевања ових појава треба 
узети у обзир и карактеристике као што су пол, старост, тип спорта те такмичарски 
ниво. Показало се такође исправним да приликом операционализације треба узети 
у обзир примјену различитих метода, што је допринијело вриједности информација 
које ово истраживање нуди у сврхе дубљег разумијевања дате проблематике. Све ово 
упућује на оправданост спроведеног истраживања те из тога потребу да експерти у 
будућности посвете више пажње овој проблематици кроз повезивање презентованих 
конструката са неким новим, а све то у циљу склапања јасније слике човјековог 
интегралног функционисања у спорту. 
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Радмила Пејић
ФАКУЛТЕТ: Факултет политичких  наука
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 11.11.1957. Сарајево
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Спорови око болоњског концепта 
универзитета
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Посебне социологије
МЕНТОР: Проф. др Драган Коковић
ДАТУМ  ОДБРАНЕ  ДОКТОРСКЕ  ДИСЕРТАЦИЈЕ: 13.12.2016.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Истраживање у докторској дисертацији има за циљ да објасни узроке који су довели до 
трансформације универзитета у савременом друштву и квалитет те трансформације. 
Разумијевањем савременог друштвеног контекста и детаљном анализом друштвених, 
економских и историјских промјена које су ослабиле традиционални универзитет, 
потребно је утврдити у којем правцу те промјене воде високо образовање и до 
каквих ће нових облика организовања високошколских установа оне довести. У 
раду су анализирани узроци који су довели до успостављања болоњског процеса, 
као и изазови и потешкоће с којима су се суочавале високошколске установе 
примјењујући болоњске документе, као и у погледу лиценцирања и акредитације 
високошколских установа и студијских програма, тако и у погледу усавршавања 
наставног особља, увођење три циклуса студија, система ECTS бодова итд. У раду је 
истражен и утицај Болоњске декларације на стање на универзитетима у Републици 
Српској и посљедице које је изазвала болоњска реформа, а које су оставиле траг на 
квалитет високог образовања. Циљ истраживања био је да се утврде и анализирају 
интерне и екстерне перцепције о односу између универзитета и академске заједнице 
и то бавећи се питањем друштвене улоге и одговорности универзитета са становишта 
њихових чланова с једне стране и истакнутих  интересних група ван универзитета 
с друге стране. Велики проблеми у високом образовању настају због непознавања 
суштине квалитета образовања, као и непознавање начина и метода за унапређење 
постојаног система квалитета.

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

У складу са општом оријентацијом и концепцијом ово истраживање је конципирано 
као емпиријско- неекспериментално гдје је кандидаткиња примијенила сљедеће 
методе:
• Историјско – компаративна метода – којом су истраживане промјене универзитета 
кроз историју.
• Методом научне анализа изложени су сви битни чиниоци (економски, друштвени и 
историјски) у одређеном времену који су важни за предмет истраживања (болоњски 
процес и трансформација универзитета).
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• Методом индукције прикупљени су докази о утицају одређених промјена у друштву 
на трансформацију универзитета.
• Упоредна метода коришћена је за поређење реформе високог образовања у другим 
земљама са болоњским процесом који се одвија на универзитетима у Републици 
Српској.
Комбинацијом позитивних обиљежја поменутих метода, истраживача питања 
су  освијетљена са више страна, чиме се обезбиједило научно заснован приступ и 
фундирање истраживачких законитости из области социологије образовања.

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

Кандидаткиња је развила хипотетички оквир кога чине општа хипотеза и помоћне 
хипотезе. Општа хипотеза од које се полази садржи тврдњу да: савремени 
глобализацијски процеси намећу нужност реформе образовања свим развијеним 
земљама, као и земљама које претендују привредној, односно економско-политичкој 
стабилности.
Помоћне хипотезе садрже сљедеће ставове:
• Реформа образовања треба да омогући лакшу проходност образовног капитала за 
потребе глобалне економије.
• Примарни циљ савременог процеса образовања јесте репродукција 
капиталистичког начина привређивања.
•  Реформа образовања треба да омогући лакше и брже запошљавање.
• Ефекти реформе образовања зависиће од спремности и усаглашености 
свих чинилаца да раде на њеној адекватној примјени како би се постигао 
задовољавајући успјех.
• Унапређење квалитета високог образовања довешће до развоја науке, привреде, 
социјалног и културног напретка Републике Српске.

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Допринос ове докторске дисертације науци, а нарочито социологији образовања, 
огледа се у широком сагледавању контекстуалне равни у којој се одвијала и одвија 
реформа образовања. Рад указује на пропусте и недостатке реформе с циљем 
њиховог отклањања. Кандидаткиња је настојала да докаже да унапређење квалитета 
високог образовања представља кључ успјеха процеса саме реформе. Важно је 
уочити да је реформа потреба, а не само обавеза. У практичном смислу рад нуди и 
конкретне показатеље који говоре о потребама промјене концепта традиционалног 
универзитета и стварања образовног кадра који задовољава потребе тржишта рада, 
али с обавезом осигурања квалитета као предусловом конкуретности.

ЗАКЉУЧАК:

Докторска дисертација представља оригиналан допринос науци, посебно с аспекта 
недовољне истражености и научне анализе овог проблема. С тога она представља 
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добар увод за истраживање сродних проблема који се односе на високо образовање 
и представља шири контекст из којег је могуће даље изучавати појединачне сегменте 
реформе високог образовања на простору Републике Српске и Босне и Херцеговине. 
Важно је истаћи да рад нуди потпуну анализу свих релевантних правних докумената 
неопходних за разумијевање провођења реформе високог образовања, што 
потврђује неопходност научне интердисциплинарности.
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Анђелка Крстановић-Јанковић
ФАКУЛТЕТ: Филолошки факултет 
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 13.11.1971. Брчко
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: „PETER HANDKES NARRATIVE 
VERFAHREN“ (Наративни поступци Петера Хандкеа)
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Специфичне књижевности – њемачка књижевност
МЕНТОР: Проф. др Рада Станаревић
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 9.12.2016. 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Предмет истраживања у дисертацији „Наративни поступци Петера Хандкеа“ су 
приповијетке и романи Петера Хандкеа, који су подвргнути анализи у погледу 
примијењених наративних поступака. Циљ рада је освјетљавање наративних 
стратегија, те предочавање њиховог развојног процеса.  Истражена су дјела 
Стршљени, Торбар и Страх голмана од једанаестерца из 60-их година, Кратко писмо 
за дуги растанак, Безжељна несрећа, Час истинског осјећања и Љеворука жена из 70-их, 
те приповијетке које су обиљежиле тетралогију, односно Спори повратак кући, Поука 
планине св. Викторија и Дјетиња повијест.

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Методички поступак је трострук: аналитички,  изабрана дјела пропитују се 
појединачно, компаративни, изналазе се интертекстуални додири и разлике између 
појединачних текстова, и херменеутички,  тумаче се појединачна дјела, те евентуални 
надређени наративни образац. Тежиште је на анализи прозних текстова, текстова, у 
којима се презентује прича посредством приповиједача Stanzel: 1979/2008; Baal: 
1986; Schmied: 2005; Martinez/Scheffel: 2012). Ти текстови се пропитују на бази 
модела двије равни (Wenzel, 2004). Раван приповиједног дискурса, односно начин 
на који се прича презентује кроз категорије времена, начина и гласа (Gennette, 
1994), те раван приче, односно шта се презентује – радња, фигуре и простор.
Код питања „како“ примијењени су канонски модели Штанцла и Женета. 
Код питања „шта“ укључена су и новија истраживања, у којима су отклањани 
недостаци структуралистичке теорије, нпр. карактеризација фигура (Schneider: 2000, 
Jannidis: 2004), питање перспективе фигура и перспективе структуре (Surkamp: 2000, 
2002), затим феномен непоузданог приповиједача (Booth: 1976, Nüning: 1998), те 
постструктуралистичке теорије о развоју семантике простора (Lotman: 1972, 1975, 
Hoffmann: 1978).
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ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

Као полазиште за ово истраживање узели смо увид у Хандкеов развојни процес, који 
је усмјерен ка конституисању идентитета и трагању за смислом истог, тe је циљ дате 
анализе у непосредној вези са поменутим увидом.
Покушали смо да освијетлимо који су наративни поступци карактеристични за 
Хандкеова дјела, да пропитамо да ли се поменути развојни пут може пратити и 
кроз наративне моделе, те да ли може да се говори о метанаритвном обрасцу као 
основном моделу и значајној форми испољавања индивидуалне поетике.

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Научни допринос овог рада огледа се у проширивању досадашњих увида у 
поетолошки концепт Петера Хандкеа. Из истраживања произилази да фундаментална 
тема конституисања идентитета као развојног процеса, који почива на аутентичним 
доживљајима, кореспондира са развојем наративних техника као модела адекватног 
преношења непосредног искуства. У хронолошком луку издиференциране су 
појединачне етапе у том развоју, те су оне и сумиране у метанаративни оквир који 
чини базу приповиједне стратегије као медија реализације пишчевог погледа на 
свијет. 

ЗАКЉУЧАК:

 Ослањајући се на анализу пропитаних дјéла, дошли смо до закључка да се питање 
аутентичног доживљаја и његовог преношења у одговарајући наративни модел може 
окарактерисати као кључно питање, које аутора заокупља већ од раних 60-их година 
у његовом програмском есеју „Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms“ и протеже 
се кроз све фазе испитаног корпуса. На том полазишту Хандке деконструише у 
својој првој фази стваралаштва устаљене наративне моделе са циљем изналажења 
продуктивних модела за једну оригиналну поетику поништавања фикције, што добија 
јасније обрисе у другој фази, а своје назнаке већ у првом роману „Die Hornissen“. 
Питање пропитивања положаја субјекта у свијету и конституисања идентитета 
синхроно прати развојни пут поетике у погледу наративних модела, те се таква 
поетика  може означити као егзистенцијална поетика. Она се базира на рефлексији 
и опису процеса свијести, одбацивању појмовне спознаје и концентрацији на 
појединачни доживљај . На нивоу дискурса овај тематски комплекс досљедно се  
спроводи путем унутрашње перспективе, успоравања времена приповиједања, 
преливања времена у тематску раван и одбацивању аукторијалне форме. 
Посматрање конституисања идентитета као процеса маркира се у причи отвореним 
крајем, а квалитативна фаза у развоју очитује се као естетско формулисање увида. 
У тетралогији се заокружује развојни тематски комплекс одвајања, преображаја и 
креативног битисања у предочавању субјекта коме је узор природа. У помирењу 
људске историје са основним начелима постојања он иступа у улози посредника и 
нуди човјечанству обновљен мит. У тетралогији као посљедњој фази отвара се у равни 
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фигура простор за Другог, те би у даљим истраживањима требало пропитати даљи 
развој на нивоу констелације фигура. Осим тога, специфичне језичке конструкције, 
од партиципа, преко инфинитивних конструкција, па до неологизама и архаичних 
израза прате предочавања аутентичног доживљаја, те би у будућим истраживањима 
ваљало пропитати и однос измећу слика пуког мировања у датом свијету и њихове 
језичке интерпретације.  Ново поље истраживања отвара се и у односу на питање 
аутотекстуалности и његове функције као новог момента који се појављује у 
завршној, трећој фази, као и питање даљег развоја ауторства у односу на форму 
приповиједања.

Гордана Лубурић
ФАКУЛТЕТ: Филолошки факултет 
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 21.2.1981. Никшић
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Настава и учење граматике италијанског 
као страног језика у формалном образовању 
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Примијењена лингвистика (Методика наставе) 
МЕНТОР: Проф. др Јулијана Вучо
КОМЕНТОР: Проф. др Данило Капасо
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 15.2.2017. 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА: 

Сврха истраживања које је у основи докторске дисертације јесте научно сагледавање 
основних проблема у настави граматике страног језика уопште, са посебним освртом на 
наставу италијанског језика у формалном образовању. Научни проблем истраживања 
усмјерен је на значај и улогу граматике у развијању комуникативне компетенције, као 
и на тестирање експлицитног и имплицитног знања граматике. Код избора предмета 
истраживања водило се рачуна о важности и примјењивости резултата истраживања 
у наставној пракси. Будући да се концепција одређивања циљева и компетенција 
у изучавању страних језика у Европи, па тако и код нас, ослања на Заједнички 
европски оквир за живе језике (ЗЕРО), кандидаткиња је у свом раду проблему наставе 
граматике приступила са становишта овог важног документа и себи поставила задатак 
да формира листу граматичких дескриптора за ниво компетенције А2. 
Један од циљева рада јесте утврђивање усклађености програмских захтјева и 
ефективних знања ученика када су у питању граматички садржаји италијанског језика 
на нивоу А2. Други циљ рада је да се анализом наставних планова и уџбеника, потреба и 
ставова ученика и наставника, утврде граматичке структуре нивоа А2 за специфичне 
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потребе наставе, учења и усвајања италијанског језика у основним школама, као и 
да се установи степен савладаности граматичких структура предвиђених наставним 
програмом за основне школе.

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Методологија истраживања најшире припада примијењеној лингвистици и методици 
наставе страних језика. Рад је у основи заснован на теоријско-аналитичком и 
емпиријском приступу. Метода анализе која доприноси дубљем схватању проблема 
и предмета истраживања кориштена је у теоријском дијелу. Приликом приказа 
улоге граматике у различитим наставним методама и приступима, примијењена 
је историјска метода. Аналитички приступ је кориштен приликом интерпретације 
резултата и тестирања хипотеза, док је синтеза примијењена у извођењу закључака. 
Кандидаткиња је критички анализирала податке, илуструјући резултате значајним 
бројем хистограма и табела. Инструмент истраживања прилагођен је теми и предмету 
истраживања. За провјеру усклађености успјеха ученика одабран је међународно 
признати инструмент, CILS A2 – Modulo Adolescenti (намијењен ученицима узраста 12-16 
година), тест за провјеру знања италијанског језика Универзитета за странце у Сијени. 
Поред тестова спроведено је и анонимно истраживање ставова наставника и ученика 
о настави и учењу италијанског језика, тестирању и граматици као елементу језичког 
знања. Анализом и селектовањем добијених резултата, као и њиховом статистичком 
обрадом, кандидаткиња је утврдила листу граматичких дескриптора за ниво А2 језичке 
компетенције.

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

Кандидаткиња је дефинисала три основне хипотезе докторског рада: да је ниво А2 
у складу са ЗЕРО, који се очекује као исход у завршном, деветом разреду основне 
школе, превисоко постављен; да у настави преовладава дедуктивни приступ и 
велико ослањање на граматичко-преводни метод, што је у раскораку са савременим 
тенденцијама у настави страних језика; да традиционални приступ настави 
условљава и слабије резултате ученика на тесту, прије свега када је ријеч о примјени 
граматичких знања у продуктивним језичким вјештинама, односно имплицитном 
језичком знању. Кандидаткиња је кроз рад успјешно дала одговоре на постављени 
проблем истраживања и потврдила постављене хипотезе. 

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Допринос овог рада може се сагледати на више нивоа. Прије свега треба нагласити 
теоријски допринос дисертације у проучавању домаће и стране литературе о настави 
граматике страних језика. Допринос дисертације огледа се и у чињеници да је 
кандидаткиња утврдила основне проблеме везане за наставу граматике италијанског 
језика који произлазе из тешкоћа у остваривању захтјева постојећег програма 
и његове реализације на основу броја часова, употребе адекватних уџбеника и 
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осталих наставних материјала, као и обучености наставника за спровођење наставе. 
Практични допринос овог истраживања огледа се у могућности примјене резултата у 
методичкој и наставној пракси. Посебан допринос рада представља листа граматичких 
дескриптора за ниво А2. Проблематика ове дисертације као и непосредни резултати 
истраживања моћи ће да послуже као корективни елементи за унапређење наставе 
италијанског језика у основним школама.

ЗАКЉУЧАК:

Докторска дисертација Гордане Лубурић у цјелини је испунила свој основни циљ – 
да се на научно релевантан и критички утемељен начин расвијетли проблематика 
везана за наставу граматике страних језика и утврђивање нивоа граматичког знања на 
рецептивном и продуктивном плану. Кандидаткиња је прецизно и логички анализирала 
проблематику рада и доказала постављене хипотезе. У својим интерпретацијама 
резултата, анализама и синтезама, вршеним уз консултовање релевантне литературе, 
мр Гордана Лубурић је у свом раду показала особине одмјерености, критичности и 
детаљности. Дисертација је оригинални допринос методици наставе страних језика 
и примијењеној лингвистици јер обједињује постојећа и проширује знања о настави, 
учењу и тестирању граматике страног језика. 

Цвијета Брајичић
ФАКУЛТЕТ: Филолошки факултет 
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 11.4.1982. Никшић
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Лексика италијанског поријекла у 
заоставштини Петра I Петровића, Петра II Петровића и Стефана Митрова 
Љубише 
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Историја језика 
МЕНТОР: Проф. др Мила Самарџић
КОМЕНТОР: Проф. др Данило Капасо
ДАТУМ ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 15.2.2017. 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Предмет овог истраживања је присуство ријечи из италијанског језика као и из 
његових дијалеката (прије свега венецијанског) у писаној заоставштини црногорских 
владика Петра І и Петра ІІ Петровића Његоша и у стваралаштву Стефана Митрова 
Љубише, књижевника и политичара из Будве. Овакав избор теме пружа прилику да 
се упореди стваралаштво аутора из области које су биле под директним утицајем 
Италије, односно Млетачке републике, и оних у чијим крајевима тај утицај није био 
толико изражен, као и да се направи поређење језичких карактеристика аутора 
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који су стварали прије, за вријеме и након језичких реформи Вука Стефановића 
Караџића. Осим овога, разноврсност писане заоставштине одабраних стваралаца 
отвара могућност да се пореди присуство италијанске лексичке компоненте у 
различитим књижевним и некњижевним дјелима. Увидом у постојећу литературу 
утврђено је да овој проблематици до сада није посвећивана довољна пажња и да 
је ово једна од ријетких компоненти италијанског утицаја на просторима Црне Горе 
која није била у потпуности обрађена.

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Корпус рада чини укупна писана заоставштина Петра І Петровића, Петра ІІ 
Петровића и Стефана Митрова Љубише. Приликом формирања корпуса у случају 
Петра ІІ и Стефана Митрова Љубише узета су критичка издања која обухватају 
њихово цјелокупно стваралаштво, а по потреби су консултоване и друге објављене 
варијанте појединих дјела. Будући да до данас није објављено критичко издање 
писане заоставштине Петра І, као полазна тачка у истраживању коришћено је прво 
издање његових посланица које је за штампу приредио Душан Вуксан 1935. године, 
а анализирана су и остала важнија издања овог дјела. Дио корпуса чине и двије 
збирке докумената из писане заоставштине Петра І које је приредио Јевто Миловић. 
Прикупљена лексичка грађа прегледана је уз коришћење једнојезичних речника 
италијанског језика, речника венецијанског дијалекта као и речника италијанизама 
заступљених у народним говорима. Материјал прикупљен након обраде корпуса 
анализиран је са више аспеката, а највише пажње посвећено је утврђивању степена 
прилагођености посуђеница и промјенама до којих код њих долази у контакту са 
језиком у Црној Гори, као и језичким нивоима на којима су те промјене најизраженије. 
Анализом су обухваћене фонетске, морфолошке и семантичке промјене.

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

Полазна хипотеза у овом истраживању била је да се може очекивати већа 
заступљеност лексике из италијанског језика у дјелу Стефана Митрова Љубише 
узимајући у обзир присутност те лексичке компоненте у језику области у којој је 
стварао и на чији се народни говор угледао, као и да се присуство италијанизама 
може очекивати и у лексици Петра І и Петра ІІ, будући да је већ утврђено да су јаке 
везе које су кроз историју постојале између подловћенске Црне Горе и црногорског 
приморја утицале и на језичку размјену, односно на продор италијанизама и у 
континентални дио те земље. Друга претпоставка била је да се италијанска лексичка 
компонента присутна код одабраних аутора прилагођава језичком систему на 
исти начин као и италијанизми присутни у народним говорима. Након анализе 
прикупљеног материјала доказано је присуство посуђеница италијанског поријекла 
код све тројице стваралаца, а потврђено је и то да посуђенице забиљежене у корпусу 
испољавају исте карактеристике као и оне присутне у народним говорима, као и да 
се прилагођавају језику примаоцу по истим правилима као и оне регистроване у 
говорима црногорског приморја.
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НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Датим истраживањем расвијетљен је један мање познати сегмент црногорско-
италијанских односа и додира и проширена су сазнања о утицају италијанског језика 
и културе на књижевно стваралаштво и осталу писану заоставштину тројице изузетно 
значајних аутора са простора Црне Горе. Овај рад пружа нове и прецизне податке о 
присуству лексике италијанског поријекла у стваралаштву Петра І Петровића, Петра 
ІІ Петровића и Стефана Митрова Љубише и нуди сугестије за даља проучавања у 
овом проблемском подручју.

ЗАКЉУЧАК:

Резултати до којих се дошло у овом истраживању изложени су јасно и аргументовано, 
а у њиховој анализи доказано је да неки до сада прихваћени ставови о заступљености 
италијанизама у писаној заоставштини одабраних стваралаца нису у потпуности 
утемељени. 
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Снежана Самарџић
ФАКУЛТЕТ: Филозофски факултет 
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 2.10.1963. Владичин Хан
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Карактеристике породичне динамике 
код психотичних и непсихотичних починилаца кривичних дјела  
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Клиничка психологија   
МЕНТОР: Проф. др Спасенија Ћеранић 
ДАТУМ ОДБРАНЕ: 29.10.2016.   

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Кандидаткиња је у оквиру докторске дисертације под насловом „Карактеристике 
породичне динамике код психотичних и непсихотичних починилаца кривичних 
дјела“ подузела истраживање првенствено базирано на клиничком искуству у раду 
са психотичним и непсихотичним клијентима, од којих су неки били починиоци 
тешких кривичних дјела. Кандидаткиња је теоријским и емпиријским истраживањем 
настојала да добије одговор на питања колико је различит облик психопатологије 
ризичан фактор за почињење кривичних дјеле, али, и колико различите породичне 
варијабле (породична афективна везаност, родитељско прихватање/одбацивање, те 
скриптне забране) доприносе развоју склоности ка насилном понашању. Посредно, 
је такође, настојала истражити у каквом су односу наведене породичне варијабле са 
настанком различитих облика психопатологије. Уз теоријско истраживање варијабли, 
које су укључене у истраживање, посебно психотичних и непсихотичних поремећаја, 
али и приказивање кључних елемената теорија афективне везаности, part-теорије и 
трансакционе теорије о скриптним забранама, кандидаткиња је детаљно сагледала 
досадашња истраживања релевантна у односу на тему њене дисертације и тако свом 
истраживању дала чвршћи и утемељен оквир. 
Циљ овог истраживања био је да се утврди да ли постоје разлике у раном породичном 
функционисању и перципираним породичним односима између псиихотичних 
починилаца насилних кривичних дјела, непсихотичних починилаца наслиних 
кривичних дјела и испитаника из здраве популације, без насилних кривичних 
дјела. Истраживање је обухватило сљедеће задатке: Испитати да ли се психотични 
починиоци кривичних дјела, непсихотични починиоци кривичних дјела и здрави 
испитаници разликују према породичним обиљежјима (по структури породице, њеној 
функционалности и присутном алкохолизмзу родитеља); да ли се испитиване групе 
разликују по перцепцији родитељског прихватања/одбацивања; да ли се испитиване 
групе разликују у погледу доминирајућих образаца породичне афективне везаности; 
да ли се испитиване групе разликују у погледу скриптних забрана, које су примиле 
од оба родитеља у дјетињству; да ли се групе разликују у погледу степена и структуре 
агресивности; да ли постоји специфична породична динамика у раном дјетињству 
починилаца насилних кривичних дјела, која дискриминише двије групе починилаца 
од групе здравих испитаника, без почињених кривичних дјела.
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МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Узорак је сачињен од укупно 300 испитаника мушког пола распоређених у три групе: 
Група испитаника са психотичним поремећајем – 100 пацијената који су починили 
неко насилно кривично дјело, а који су се у тренутку истраживања налазили у 
Психијатријској клиници у Сокоцу и при томе је код њих дијагнностикован неки 
психотични поремећајем према критеријумима DSM-IV и ICD 10. Највећи број 
сачињавали су испитаници са дијагнозом схизофреније (94%), затим реактивне 
психозе (2%) и органске психозе (4%); Групу непсихотичних поремећаја (100 
испитаника) сачињавали су испитаници из КП завода у Фочи и Источном Сарајеву 
гдје су издржавали казну (74 испитаника) и 26 испитаника који су били на лијечењу 
у Психијатријској клиници у Сокоцу. У овој групи највећи број је дијагностикован као 
поремећај личности (65%), алкохолизам (28%) и наркоманија (7%). Групу здравих 
испитаника без насилног кривичног дјела сачињавало је 100 испитаника који су 
психолошки тестирани ради провјере способности за полагање возачког испита и за 
ношење оружја, а код којих није констатован било какав психички поремећај.
У прикупљању података, а у сврху тестирања хипотеза, кориштени су сљедећи 
инструменти: Структурирани упитник за социодемографске податке, породична 
и криминолошка обиљежја; Скала агресивности BPAG; PAR - Упитник родитељског 
прихватања/одбацивања; Упитник породичног афективног везивања (ПАВ) и Скала 
скриптних забрана.
Може се констатовати да су кориштене методе примјерене нацрту истраживања, 
да су примијењени одговарајући инструменти и да је узорак адекватно одабран. 
Није било промјена у односу на план истраживања, који је дат приликом пријаве 
докторске тезе. Истраживање је обухватило сложено укрштање низа варијабли, 
пажљиво одабраних, а њихове међусобне релације испитиване су низом различитих 
методолошких поступака, тако да је кориштено довољно елемената за научно 
утемељено и поуздано извођење закључака. Одабир статистичких метода за 
тестирање постављених хипотеза је примјерен и у раду је адекватно образложен: 
кориштене су мјере дескриптивне статистике, Хи квадрат тест, Kruskal Wallis тест, те 
Kolmogorov-Smirnov тест за мјерење одступања од нормалне дистрибуције (skewnis 
i curtosis). Резултати истраживања јасно су приказани, како дескриптивно, тако и 
графички (помоћу табела и дијаграма).

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

У складу са дефинисаним задацима формулисане су хипотезе (укупно пет хипотезе и 
седам помоћних хипотеза, којима се тестирају значајности разлика међу наведеним 
групама у погледу: 1) Породичних обиљежја (структуре породице, функционалност 
породице, присуство алкохолизма оца током одрастања, присуство алкохолизма 
мајке током одрастања); 2) Перципираног родитељског прихватања/одбацивања 
(перципирано прихватање/одбацивање од стране оца и перципирано прихватање/
одбацивање од стране мајке); 3) Образаца породичне афективне везаности; 4) 
Усвојених скриптних забрана; 5) Степена и структуре агресивности.
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НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Допринос овог рада се може сагледати са више аспеката: Теоријски допринос овог 
рада првенствено се састоји у минуциозној анализи домаће и стране литературе 
везане за тему истраживања. Кандидаткиња је одабрала савремену и релевантну 
литературу у односу на проблем истраживања и вјешто интегрисала релевантне 
теоријске информације, стављајући их у контекст истраживачког проблема. Посебан 
допринос састоји се у вишеслојном и мултикаузалном сагледавању проблема насиља 
и почињења насилних кривичних дјела. Практични допринос овог истражива може 
се представити кроз три кључна елемента: превенција, психодијагностичка процјена 
и форензичка процјена починилаца насилних кривичних дјела. Резултати могу 
представљати драгоцјену основу за прављење превентивних програма за спречавање 
насиља, првенствено имајући на уму релевантне породичне варијабле. Резултати 
омогућавају комплексније и валидније сагледавање проблема личности починилаца 
кривичних дјела као и процјену релевантних форензичких одредница везано са 
починиоца. Као што је већ наведено, кориштена литература је обимна, савремена и, 
углавном, релевантна у односу на тему којом се истраживање бави. 

ЗАКЉУЧАК:

На основу детаљне анализе докторске дисертације Снежане Самарџић под насловом 
„Карактеристике породичне динамике код психотичних и непсихотичних починилаца 
кривичних дјела“ комисија је констатовала да је у оквиру ове докторске дисертације 
кандидаткиња обрадила један савремен, друштвено актуелан и истраживачки 
релевантан проблем и да докторска дисертација испуњава све критеријуме потребне 
за самосталан и оригиналан научни рад. 
Рад је теоријски добро утемељен, научно компетентно и са истраживачком 
осјетљивошћу постављен је и разрађен методолошки концепт истраживања почев од 
циља, предмета, хипотеза, инструмената и метода прикупљања и обраде података те 
начина презентовања резултата, дискусије и закључака. 
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Саша Лакета 
ФАКУЛТЕТ: Филозофски факултет 
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 7.2.1976. Коњиц
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Хјум и трансцендентална филозофија   
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Спознајана теорија (Филозофија)  
МЕНТОР: проф. др Владимир Милисављевић
ДАТУМ ОДБРАНЕ: 30.11.2016. 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Докторска теза „Хјум и трансцендентална филозофија“ Саше Лакете има за циљ 
прецизно позиционирање и анализу критичних тачака у Хјумовој филозофији на 
којима су филозофи трансценденталнога усмерења у теорији сазнања и филозофији 
уопште  градили своје основне поставке. Тај општи циљ остварен је изналажењем, 
елаборацијом и анализом импликација оних делова Хјумове филозофије који су 
промакли филозофима трансценденталне провенијенције, а који, како кандидат 
показује, могу понудити дубље и јасније филозофске увиде и решења за апорије 
присутне у филозофским интерпретацијама односа Хјума и трансценденталне 
филозофије. Даље, коначан циљ и сврха докторске тезе је пре свега у доприносу 
покушајима разрешења неких од темељних теоријско-сазнајних проблема актуелних 
у трансценденталној филозофији. Како је наведено у општем хипотетичком оквиру, 
доследна и јасна анализа односа између Хјума и трансценденталне филозофије може 
изнедрити нове филозофске увиде у теоријско-сазнајну проблематику: у питања 
формалне и трансценденталне логике; природе (трансценденталне) уобразиље; 
природе принципа каузалности; временског карактера конструкције/конституције 
бивствујућег; синтетичке природе сазнања; регулативног и/или конститутивног 
карактера форми сазнања; формалне природе сазнања и појма Форма уопште. 
Такви, нови, теоријско-сазнајни увиди треба да допринесу јаснијем сагледавању 
улоге, важности и домета Хјумове мисли у историји филозофије, као и потпунијем 
дефинисању утицаја који је Хјумова мисао имала приликом развоја модерних и 
савремених струјања у европској филозофији.

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Као материјал за конципирање докторске тезе кандидат је користио релевантну 
литературу из научне области хуманистичких наука тј. из научног поља филозофије 
и ужих научних области Теорије сазнања и Логике. 1. Општи методолошки оквир 
обухвата: Метод анализе релевантне примарне и секундарне литературе, којом 
се из предвиђене литературе издвајају рецентни ставови значајни за проучавану 
тему; Метод компарације и класификације - компарација резултата претходног 
поступка тј. упоређивање издвојених ставова значајних за истраживање и њихово 
класификовање; Метод реконструкције претходно одабраних, компарираних 
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и класификованих ставова и теоријских сазнања у нову научну целину; Метод 
дедукције и генерализације - извођење закључака и њихово уопштавање на основу 
критичке анализе добијених резултата конкретног истраживања. 2. Посебан 
методолошки оквир обухвата: Трансцендентално-критичка методу – метода 
пропитивања сазнајних услова, основа, порекла, претпоставки, обима и граница 
предмета критичке анализе – у овом случају, Хјумових теоријско-сазнајних ставова; 
Феноменолошка метода - метода која се руководи Хусерловим ‘’принципом свих 
принципа’’ и ‘’принципом беспретпоставности’’, а који служи евидентирању и анализи 
инхерентних психологистичких и натуралистичких противречности у филозофији. 
Конкретно, реч је о методи која треба да нас доведе до иманентне критике основних 
теоријско-сазнајних налаза Хјумове филозофије и других, трансценденталних, 
праваца у филозофији и теорији сазнања.

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

Општи хипотетички оквир истраживања: Доследна и јасна филозофска анализа 
односа Хјума и трансценденталне филозофије нуди нове филозофске увиде у 
теоријско-сазнајну проблематику, и то: питања формалне и трансценденталне 
логике; природе (трансценденталне) уобразиље; природе принципа каузалности; 
временског карактера конструкције/конституције бивствујућег; синтетичке природе 
сазнања; регулативног и/или конститутивног карактера форми сазнања; формалне 
природе сазнања и појма Форма уопште. Нови теоријско-сазнајни увиди проистекли 
из анализе односа Хјума и трансценденталне филозофије  ревидирају досадашње 
историјско-филозофско позиционирање улоге, важности и домета Хјумове мисли у 
теорији сазнања и филозофији уопште, као и дефинисање утицаја који је Хјумова 
мисао имала приликом развоја модерних и савремених струјања у европској 
филозофији. Филозофска анализа односа Хјума и трансценденталне филозофије 
нуди одговоре на теоријско-сазнајне проблеме присутне у самој трансценденталној 
струји у филозофији – како у случају филозофске анализе односа различитих 
представника трансценденталне филозофије, при чему се пре свега мисли на однос 
Хусерлове (конститутивне) и Кантове (конструктивне) трансценденталне позиције, 
тако у и погледу проблема присутних у свакој од ових концепција понаособ. 
Радна хипотеза: Кантова, неокантовска и Хусерлова рецепција домета и улоге 
Хјумове торијско-сазнајне концепције није обратила пажњу на трансценденталне 
импликације садржане у природи моћи уобразиље, каква је дефинисана у Хјумовој 
Расправи о људској природи. Трансценденталистичка рецепција Хјумове филозофије 
задржавала се само на критици психологистичких и натуралистичких апорија 
присутних при анализи асоцијације представа настале на основу моћи сазнања 
коју Хјум означава као памћење. Напротив, моћ уобразиље, која у Расправи... није 
ограничена на временски и просторни континуитет задобијен и опажен у утисцима, 
избегава оквире психологистичких и натуралистичких критика упућених Хјуму и 
улази дубоко у поље трансценденталне филозофије. Посебне хипотезе: У Хјумовој 
теорији сазнања можемо пронаћи први пример у историји филозофије у којем се 
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појам времена доводи у нужну и позитивну везу са појмом бивствујућег. У Хјумовој 
филозофији можемо изнаћи прве примере практичног/регулативног дефинисања 
природе моћи сазнања. У Хјумовој филозофији можемо изнаћи прве примере 
разликовања формалне и трансценденталне логике и, самим тим, јасну дистинкцију 
формалне логике и теорије сазнања, која ће коначно бити утемељена Кантовим 
разликовањем између аналитичких и синтетичких судова.

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Најопштији научни допринос докторске дисертације „Хјум и трансцендентална 
филозофија“ мр Саше Лакете произилази из иновативног, критицистичког   приступа 
традиционалним и савременим интерпретацијама Хјумове емпиристичке филозофије 
и њеног односа према трансценденталистичким правцима у теорији сазнања и 
филозофији уопште, при чему пре свега мислимо на однос Хјумове филозофије 
према Кантовом трансценденталном идеализму и Хусерловој трансценденталној 
феноменологији. Докторска  дисертација нуди  аргументовано другачије научне 
увиде и нове резултате везане за кључне апорије трансценденталистичког приступа 
у теорији сазнања тиме доприносећи даљем развоју ове филозофске дисциплине. 
Посебан научни допринос садржан је у  јасној  елаборацији разлика у теоријско-
сазнајним рецепцијама природе Хјумовог принципа каузалитета и природе моћи 
(трансценденталне) уобразиље од стране трансценденталистички усмерених  
праваца у филозофији, што даје велики допринос јаснијем  разумевању природе 
Кантове, неокантовске и Хусерлове трансценденталне позиције, а тиме и разумевању 
трансценденталне филозофије уопште.

ЗАКЉУЧАК:

Докторска дисертација мр Саше Лакете „Хјум и трансцендентална филозофија“, 
вишеструко је значајна и занимљива у данашњој филозофији, поготово када је реч 
о теорији сазнања, тако да је њена оправданост очигледна и несумњива. Један од 
разлога за то је и чињеница што се многобројни филозофски проблеми у овој области 
филозофије (нпр. проблем памћења или проблем индукције) и данас постављају у 
класичном облику који им је управо Хјум дао. Поред тога, када је реч о специфичној 
теми којом се рад бави, а то је однос између Хјума и трансценденталне филозофије, 
значај и оригиналност приступа који се у раду усваја лежи у чињеници што он 
доводи у питање још увек уобичајену представу према којој би Хјумов допринос 
трансценденталној филозофији био искључиво негативан, тј. скептички, и сводио се 
на то што је Канта подстакао да одустане од догматизма – што ће овог филозофа тек 
у другом кораку, који се схвата као сасвим независан од Хјума, довести до разраде 
једне позитивне трансценденталне концепције сазнања. Напротив, перспектива коју 
је кандидат у раду скицирао, разоткрива трансценденталне моменте унутар самог 
Хјумовог становишта, и то уз уверљиву аргументацију.
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Павле Драгичевић
ФАКУЛТЕТ: Филозофски факултет
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 20.10.1979. Бихаћ 
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Градски кнезови у средњовјековној 
Србији, Босни и приморју   
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Национална историја 
МЕНТОР: Проф. др Марко Шуица 
ДАТУМ ОДБРАНЕ: 7.2.2017. 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Докторска дисертација „Градски кнезови у средњовјековној Србији, Босни и 
приморју“ садржи 496 страница текста, 1322 напомене и 7 табела (на странама 174 и 
175). Кандидат се приликом истраживања служио са 114 објављених извора и са 455 
дјела, односно монографских студија и научних расправа објављених у часописима 
и тематским зборницима, наведених у одјељку „Литература“, што представља укупно 
569 цитираних библиографских јединица. Кандидат је приликом истраживања 
искористио и дио необјављене архивске грађе Државног архива у Дубровнику и то 
архивске серије: Debita Notariae, Vol. I (1280–1282); Diplomata et acta [XIII век, бечки 
број 961]; Diversa Cancellariae, Vol. XVI (1348–1350); XXXII (1396–1399); XXXVIII 
(1408–1413); Acta Consilii Minoris, Vol. III (1422–1426); Sentenze di Cancellarria, Vol. IX 
(1436–1439). Основни циљ рада био је да се истражи један од најбитнијих сегмената 
локалне управе у градовима средњовјековне Србије, Босне и источнојадранског 
приморја како би се јасније сагледао однос између локалне и централне власти за 
вријеме византијске, угарске, венецијанске, српске и босанске власти у градовима 
унутар наведеног подручја. Стога, докторска дисертација кандидата представља 
значајан помак у нашој историографији будући да је у једном раду свеобухватно 
приказана улога градских кнезова у оквиру различитих политичких, друштвених и 
економских збивања у средњовјековним градовима на наведеном подручју током 
широког хронолошког распона (почетак XII и друга половина XV вијека) у којем се 
градски кнезови јављају као непосредна политичка спона између локалних управних 
структура и централне власти. Дисертација тим више добија на свом значају будући 
да се кандидат служио свом релевантном литературом српских, хрватских , али и 
медиевиста из најзначајнијих европских универзитетских центара која је на било 
који начин повезана са наведеном тематиком.

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Павле Драгичевић је истраживачки поступак засновао на компаративној основи и 
методи са циљем да се путем аналогија, посматрања упоредних институција у Србији, 
Босни и на крају у приморју дође до валидних истраживачких резултата и историјски 
релевантних закључака. Изворна подлога докторске дисертације Павла Драгичевића 
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изузетно је обимна и разноврсна и садржи највећи дио корпуса објављене 
документарне грађе који се односи на позну историју средњег вијека поменутог 
подручја. Њу највећим дијелом сачињавају документи настали у канцеларијама 
приморских градова, угарских и  српских владара и њима подложних властелина, 
документи настали у папској канцеларији, а нарочито они млетачке провенијенције. 
Ради се о великом броју  докумената који су највећим дијелом доступни у неколико 
вишетомних збирки објављених извора. Сав изворни материјал, заједно са раније 
наведеним дијелом необјављене дубровачке архивске грађе, спадају у прворазредну 
документарну грађу на основу које је кандидат примењујући аналитички и синтетички 
методски поступак подробно анализирао и у посебним поглављима јасно приказао 
све оне елементе који умногоме освјетљавају улогу градских кнезова у свакодневном 
животу средњовјековних градова: поступак избора кнезова, дужину трајања њиховог 
мандата, њихове приходе, надлежности, овлашћења, улогу и функцију њихових 
службеника као помоћних органа власти, као и остале елементе на основу којих је 
кандидат дао детаљан приказ дјеловања градских кнезова. Суштински дио његовог 
приступа теми заснован је и на компаративном методском поступку уз помоћ којег 
је кандидат успјешно упоредио функције градских кнезова у оквиру различитих 
државних структура, односно упоредио је политички положај градских кнезова за 
вријеме византијске, угарске, млетачке, српске и босанске власти, у оквиру широког 
територијалног и хронолошког распона приликом чега је добио занимљиве резултате 
који ће бити од немале користи будућим истраживачима који се буду бавили сличним 
темама. Треба навести и то да кандидат није суштински одступио од првобитног 
плана истраживања који је дат приликом пријаве докторске дисертације, већ је до 
краја испоштовао свој истраживачки план и методске поступке које је примијенио у 
обради изворног материјала.

ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

Главне хипотезе докторске дисертације огледају се у сљедећем: градови су у свим 
епохама и друштвима били значајни центри политичких, економских и културних 
збивања па је проучавање улоге градских кнезова који су се налазили на челу 
њихових управних структура од великог значаја за јасније сагледавање друштвено-
политичких збивања како унутар самих градских насеља, тако и на ширем простору 
са којим су ови градови били на различите начине непосредно повезани. Током 
средњег вијека особе са титулом кнеза увијек су означавале особе одређеног угледа, 
а она се најдуже одржала управо у приморским градовима. Српска историографија 
и историографије нашег региона о овој теми нису много расправљале. Како је и 
сам кандидат истакао у уводном дијелу свога рада „српска историографија највише 
је простора посветила титули кнеза као владарском и властеоском достојанству 
коју су носили управници и господари одређених области средњовековне Србије и 
Босне“ (стр. 1), док је хрватска историографија о титули кнеза писала само узгред и, 
у најбољем случају, у виду неког поглавља из историје средњовјековног права усљед 
чега није било довољно простора да се титула градског кнеза детаљније проучи и 
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упореди са истим звањем на знатно ширем простору у оквиру различитих државних 
структура које су једно вријеме доминирале наведеним подручјем. 

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Докторска дисертација „Градски кнезови у средњовјековној Србији, Босни и 
приморју“ кандидата Павла Драгичевића представља оригиналан научни рад и 
драгоцјен допринос нашој медиевистици у којем су на један исцрпан и заокружен 
начин описани политички положај, улога, значај и надлежности градских кнезова 
на наведеном подручју. Кандидат је кроз компаративни приступ у дисертацији 
уочио основне заједничке карактеристике које повезују градске кнезове унутар 
свих државних структура током већег дијела средњег вијека, истичући како су 
они у градовима били експоненти централне власти, те браниоци њених интереса 
и државног суверенитета, као и спона са локалним управљачким структурама. С 
друге стране, државни и правни механизми за вријеме угарске, млетачке, српске 
и босанске власти помоћу којих су кнезови били бирани, одржавали своју власт и 
заступали интересе централних државних органа у градовима били су по више основа 
прилично различити и зависили су како од државних уређења Угарске, Венеције, 
Србије и Босне, тако и од бројних других политичких фактора. Битно је истаћи да је 
кандидат у раду показао истраживачку зрелост пошто није беспоговорно прихватао 
резултате раније историографије, већ је подвргавши их критичкој анализи, градио 
сопствену аргументацију доносећи самосталне закључке помоћу којих су дјелимично 
кориговани закључци старије историографије. Тема дисертације заснована на 
оваквим широким основама представља значајну смјерницу за оне истраживаче 
који се буду бавили проучавањем како цјелокупне управе у градовима наведеног 
подручја, односно радом локалних градских институција власти (градских већа, 
суда и слично), тако и детаљнијом анализом свих друштвених слојева и њихових 
међусобних односа унутар сваког града појединачно.

ЗАКЉУЧАК:

Докторска дисертација кандидата Павла Драгичевића је оригиналан 
научноистраживачки рад, заснован на коришћењу необјављене грађе, објављених 
извора и великог историографског опуса, израђен по свим критеријумима научне 
методологије. Кандидат је истраживао до сада недовољно проучаване појаве из 
историје централног и западног дијела Балканског полуострва у периоду позног 
средњег вијека. Рефлектујући значај градских кнезова на политичке, друштвене 
и економске односе у Дубровнику, Босни и српској држави од 12. до краја 15. 
вијека, кандидат Павле Драгичевић је показао све особености и разлике у значају, 
положају и функцији градских кнезова у наведеним политичким ентитетима. Због 
тога, дисертација превазилази оквире националног значаја и својим резултатима 
представља особен допринос познавању улоге, положаја и важности кнезова 
(везаних за организоване урбане центре) у локалном,  регионалном и међународном 
контексту.
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Александра Костадиновић-Рачић 
ФАКУЛТЕТ: Филозофски факултет
ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА: 3.10.1973. Бања Лука 
НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: Живот и научно дјело Владимира 
Ћоровића   
УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: Општа историја
МЕНТОР: Проф. др Радивој Радић
ДАТУМ ОДБРАНЕ: 22.3.2017.  

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА:

Тематски гледано, ово истраживање припада тзв. „историји историографије“, 
релативно новијој дисциплини у оквиру историјске науке, која је током посљедњих 
двадесетак година доживјела велики успон. Предмет докторске дисертације 
Алексадре Костадиновић-Рачић, као што и сам наслов каже, јесте „Живот и научно 
дјело Владимира Ћоровића“, једног од највећих дјелатника историјске науке који се 
зналачки и компетентно бавио разним епохама српске историје и, шире, југословенске, 
односно балканске историје. Не треба заборавити чињеницу да је он, по броју 
радова и величини сциентистичког опуса, још увијек наш најплоднији историограф. 
Отуда су не само обим него и разноврсност дјела Владимира Ћоровића (1885–1941) 
израсли у веома занимљиво и подесно поље истраживања. То, готово, неистражено 
научно поље поставило се као прави изазов за Александру Костадиновић-Рачић 
и она се ухватила у коштац са нимало лаком, али зато, истраживачки, захвалном 
темом, која најприје подразумијева ишчитавање Ћоровићевог монументалног опуса, 
а затим пажљиво вредновање  његових сциентистичких резултата. У досадашњој 
историографији нико се није посебно бавио животом и научним опусом Владимира 
Ћоровића стога је и сасвим оправдано да се циљ једне докторске дисертације 
предузме такво истраживање.

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Кандидаткиња Александра Костадиновић-Рачић је примијенила методе које су 
уобичајене за историјску науку, поготово за епоху средњег вијека којом се Ћоровић 
највише и бавио. Расположиви фонд изворних података био је довољно широк, 
што није увијек случај када су у питању медиевистичка истраживања, и омогућио 
је ваљано и поуздано истраживање. Методологија рада Александре Костадиновић-
Рачић била је одговарајућа, прецизна и у складу са савременим истраживањима која 
се спроводе у овој области. У односу на план истраживања који је дат у приликом 
пријаве дисертације није било никаквих промјена. Резултати до којих се стигло у 
току истраживања изложени су јасно, прегледно, таксативно, а композиција рада је 
проблемско-хронолошка, каква је у овој врсти истраживања заправо и била једино 
могућа.
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ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ХИПОТЕЗЕ:

Ово истраживање има полазиште у амбивалентној хипотези да је само живот 
Владимира Ћоровића, узбудљив, частан и брз, довољан да буде предмет једног 
замашног истраживања. На основу сачуваних биљежака о Владимиру Ћоровићу, 
потом на основу писане заоставштине која се чува у Архиву Српске академије 
наука и уметности у Београду и свједочанстава која се чувају на другим мјестима 
требало би склопити Ћоровићеву што потпунију биографију. У другом, већем дијелу 
рада, требало би таксативно и енумерантно навести сва поља његовог истраживања 
и установити допринос који је на том плану дао. Сљедећа хипотеза на којиј је 
засновано истраживање базирана је на потреби поређења резултата Ћоровићевог 
рада са стањем у данашњој науци и потреби процјене колико је његових закључака и 
претпоставки издржало суд времена. Исход таквог истраживачког подухвата је једна 
трезвена и објективна оцјена научног опуса „најплоднијег српског историчара“.  

НАУЧНИ ДОПРИНОС:

Тема докторске дисертације „Живот и научно дјело Владимира Ћоровића“ 
неминовно је најприје захтијевала да се подробно освијетле његов животни пут и 
волуминозно научно дјело. Костадиновић-Рачић урадила је тај задатак на веома 
акрибичан начин, трудећи се да сакупи све расположиве податке о Ћоровићевом 
животу. Значај подухвата који се налазио пред Костадиновић-Рачић у великој мјери 
огледао се у оцјени Ћоровићевих научних закључака, и у једном непристрасном 
поређењу са стањем у данашњој науци сциентистичких проблема којима се наш 
истакнути историк бавио. Управо се на примјеру Владимира Ћоровића може 
добро сагледати својеврсно идеолошко уплитање државне политике и идеологије 
у науку као што је историја. Када се ово каже, најприје се мисли на чињеницу да 
је Ћоровићево дјело у другој половини двадесетог стољећа доживјело и извјесне 
критике, па и погрешно вредновање, из разлога који нису научни. Научни допринос 
истраживања спроведеног у докторској дисертацији „Живот и научно дјело 
Владимира Ћоровића“ састоји се у сагледавању Ћоровићевог сциентистичког опуса 
у „сукобу“ са претходним временом (а ријеч је о преко седамдесет година које су 
прошле од његове несрећне погибије). Закључци ове дисертације показали су да је 
велики број резултата до којих је Владимир Ћоровић дошао издржао суд времена. 
Наравно, има и оних закључака који захтијевају одређене корекције, као и оних који 
су захваљујући великом напретку историјске науке у другој половини двадесетог 
вијека подложни одређеној релативизацији. Највећи научни допринос Александре 
Костадиновић-Рачић управо лежи у чињеници да читајући странице њене докторске 
дисертације имамо свеобухватан, прецизан и сциентистички утемељен поглед на опус 
нашег великог полихистора. Колегиница Костадиновић-Рачић добијене резултате 
правилно је и логично уклопила у уобличила у конзистентну студију, која завређује 
све похвале. Њена дисертација, поготово с обзиром на обимност и неистраженост 
теме, обилује бројним научним новинама до сада непознатим када су у питању 
ионако ријетки радови истраживача који су проучавали дјело Владимира Ћоровића.
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ЗАКЉУЧАК: У досадашњој историографији није постојала подробна и свеобухватна 
студија посвећена цјелокупном научном опусу академика Владимира Ћоровића. 
Због тога се са пуно разлога може рећи да докторска дисертација Александре 
Костадиновић-Рачићна најбољи начин попуњава тај истраживачки простор. У 
питању је ново, научно беспријекорно утемељено и оригинално научно дјело. 
Резултати до којих је Костадиновић-Рачић дошла послије приљежног и скрупулозног 
вишегодишњег истраживања чврсто су засновани на великом фонду историјских 
извора, усаглашени са научном литературом која је у овом случају ипак била од 
секундарног значаја, уз поштовање свих постулата модерне историјске методологије. 
Овај рад је испунио све захтјеве и стандарде који се очекују од докторанда и његове 
докторске дисертације.
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Докторске дисертације одбрањене на Универзитету у Бањој Луци 
1974–2017. године

Име и 

презиме
Факултет Назив докторске дисертације

Датум 

одбране

1. Салиха Оруч - 
Ђустовић

Технолошки 
факултет

Понашање неких никл(II) хидроксида у 
воденој отопини НХ+4 и Ci-иона у овисности 
о pH отопине са аспекта аналитичке кемије и 
електро-кемијске термодинамике

01.03.1974.

2. Војислав 
Миљановић

Технолошки 
факултет

Утицај неких хемијских контаминената из 
атмосфере на процес фруктификације 11.03.1976.

3. Надан 
Филиповић

Технолошки 
факултет

Изолација и идентификација делта -9- 
тетрахидроканабинола, активног принципа 
марихуане и хашиша и испитивање 
неурохемијских ефеката

25.09.1978.

4. Стеван М. 
Живановић Машински факултет

Примјенљивост трансформације процеса 
извлачења на напонске свежњеве 05.06.1979.

5. Катмерка 
Табаковић

Технолошки 
факултет

Синтезе нових хетероцикла кондензираних у 
положају 3,4 на кумаринској језгри 28.06.1980.

6. Милан Јурковић Машински факултет
Геометрија пресјека уске траке у функцији 
термодинамичких фактора и напонског стања 
процеса хладног деформисања

19.03.1982.

7. Бисерка Фундук-
Курјак

Медицински 
факултет

Ултразвучно праћење раста утеруса и 
оваријски фоликула 10.04.1982.

8. Божо Жепић Правни факултет Друштвено-правни положај инвалида рада 28.05.1982.

9. Мирослав 
Грубачић

Технолошки 
факултет

Прилог проучавању оптимизирања 
функционалног модела расхладне мреже са 
освртом на подручје Босанске Крајине

15.02.1983.

10. Недељко Чегар Технолошки 
факултет

Каталитичка конверзија етанола и 
3,3-диметилбутена-1 на неким зеолитним и 
оксидним катализаторима

12.10.1983.

11. Јелена Пенавин-
Шкундрић

Технолошки 
факултет

Кинетика реакције амида с водом у 
мјешовитим растварачима студиј структуре 
медија

07.12.1983.

12. Мирјана Шпанић Технолошки 
факултет

Неки кинетички аспекти дехидрације 
примарних и секундарних С3 и С4 алифатских 
алкохола на зеолитима

29.02.1984.

13. Недим 
Хаџикарић

Медицински 
факултет

Истраживање ангиотензин конвертирајућег 
ензима у мозгу у експерименталном 
постхеморагичном шоку

18.05.1984.

14. Вељко 
Ђуричковић Машински факултет Топлификациони систем као сложени 

вјероватностни систем 29.09.1984.

15. Петар Бабић Машински факултет Допринос анализи система убризгавања са 
хидрауличним кочењем повратног тока горива 27.10.1984.

16. Илија Типура Правни факултет Одговорност радника у организацији 
југословенске жељезнице 18.12.1984.

17. Вера Јеличић Правни факултет
Повећани стаж осигурања и заштита на раду 
у СФРЈ 10.05.1985.
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Име и 

презиме
Факултет Назив докторске дисертације

Датум 

одбране

18. Србољуб 
Голубивић

Медицински 
факултет

Утицај инфекција гастроиинтестиналног 
тракта на понашање алфа-1 антитрипсина и 
алфа-2 макро-глобулина

20.12.1985.

19. Радана Ђуђић Технолошки 
факултет

Синтезе неких нових 3-SRS- пституираних и 
3,4 - кондензираних деривата кумарина 24.01.1986.

20. Живко 
Саничанин

Технолошки 
факултет

Анодна синтеза хетероцикла са кисеоником 
као хетероатомом 20.06.1986.

21. Бранислава 
Батанчев-Делић

Медицински 
факултет

Утицај билифототерапије на понашање и 
сензорне функције новорођенчади 23.12.1986.

22. Александар 
Кресојевић Економски факултет

Проблеми дугорочне финансијске равнотеже 
ОУР при стабилној и нестабилној економској 
рачуници

26.12.1986.

23. Радоја Радић Машински факултет Вертикална анализа технолошких и 
вредносних токова сложеног производа 24.06.1987.

24. Жарко Ећим Медицински 
факултет

Туберкулоза бубрега комплицирана 
нефролтијазом на подручју Босанске Крајине 18.09.1987.

25. Милан Шљивић Машински факултет
Истраживање радних и разарајућих 
напонских површина у процесу истосмјерног 
истискивања челика

26.10.1987.

26. Душан Лазаревић Економски факултет
Научноистраживачки рад као фактор развоја 
ОУР-а истраживање у оквиру хемијске 
индустрије БиХ

29.10.1987.

27. Миле Рачић Правни факултет Правни и политички смисао дефиниције o 
агресији за безбједност СФРЈ 26.12.1987.

28. Алекса 
Благојевић Машински факултет

Прилог рјешењу проблема побољшања 
триболошких својстава слојева репарираних 
наваривањем пуњеном жицом

28.04.1988.

29. Љиљана Лакс-
Прегл Економски факултет

Проблеми повезивања и усклађивања 
активности истраживања тржишта и 
инвестиционе политике организација 
удруженог рада

07.10.1988.

30. Павле Укмар Машински факултет
Примена теорије радних и разарајућих 
напонских површина у процесима троосног 
преобликовања пластичних љуски

23.11.1988.

31. Џемо Туфекчић Машински факултет
Обликовање аналитичких алгоритама за 
оцјењивање техничко-технолошких нивоа 
процеса обраде деформисањем 

24.11.1988.

32. Славко Зрнић Машински факултет
Прилог теоријско-експерименталној анализи 
управљаних обрадних система са посебним 
освртом на системе за обраду деформисањем

26.11.1988.

33. Остоја Милетић Машински факултет Апликативност резултата анализе теорије 
савијања пројектоване на октаедарску раван 25.01.1989.

34. Љерка Остојић Медицински 
факултет

Ултраструктурне карактеристике endotela duc-
tus thoradicusa под дјеловањем хистамина 24.02.1989.

35. Мушир Бркић Правни факултет Правни положај организација удруженог рада 
које производе наоружање и војну опрему 10.03.1989.

36. Златко Бундало Електротехнички 
факултет

Улазно-излазна дигитална CMOS интегрисана 
кола 29.03.1989.

37. Драгутин Савјак Медицински 
факултет

Корелација ултраструктуре и количине 
стероидних рецептора у ткиву инвазивних 
карцинома дојке

15.06.1989.
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Име и 

презиме
Факултет Назив докторске дисертације

Датум 

одбране
38. Марко Рајчевић Правни факултет Уговор о посредовању 16 .06.1989.

39. Драган 
Данелишен

Медицински 
факултет

Имунолошка оправданост и хируршке 
могућности очувања повријеђене слезене 13.10.1989.

40. Исмет Бишчевић Економски факултет
Маркетинг информацијски систем у функцији 
повезивања производње и прометних 
организација удруженог рада

28.10.1989.

41. Милорад 
Максимовић

Технолошки 
факултет

Студиј утицаја механичких и физикално-
хемијских услова на флотацију магнезијум 
хидроксида таложеног из морске воде

06.12.1989.

42. Жељко Барош Економски факултет
Моделирање организационе структуре 
индустријских комбината засноване на 
критеријуму економске ефикасности

22.12.1989.

43. Јово Јовановић Економски факултет
Прилог иновацији модела развоја 
организационог система у 
металопрерађивачкој индустрији

28.12.1989.

44. Милован 
Милановић

Медицински 
факултет

Астмптоматска исхемична болест срца 
и аритмије у субмакстмалним тестовима 
оптерећења

02.02.1990.

45. Милијан 
Калушевић

Медицински 
факултет

Различити клинички степени ексенцијалне 
артеријске хипертензије и анестезија 09.02.1990.

46. Аида Пјанић Медицински 
факултет

Појачање антиблокадне активности серума као 
нови тренд имунотерапије малигних тумора 19.04.1990.

47. Јасмин Комић Економски факултет
Моделирање мултиваријабилне селекције 
обиљежја статистичких купова у циљу 
добијања сигнификантне информације

24.04.1990.

48. Селман 
Мартиновић

Медицински 
факултет

Прилог проучавању хепатореналног синдрома 
код различитих ступњева експерименталне 
ендотоксемије ендотоксинског шока

21.05.1990.

49. Младен Гороња Медицински 
факултет

Значај одређивања ацидобазне равнотеже и 
централног венског притиска при утврђивању 
ширења акутног инфаркта миокарда задњег 
зида лијеве коморе на десну комору

25.05.1990.

50. Ђорђо Стојичић Медицински 
факултет

Утицај интравенозне примене 
фибринолитичке терапије на рани и позни 
морталитет болесника са акутним инфарктом 
миокарда 

25.05.1990.

51. Ибрахим 
Главовић Машински факултет

Теоријско-експериментално истраживање 
профилних решетки обртног кола Капланове 
турбине за пропелерне струјне услове ван 
оптимума

27.06.1990.

52. Милан Скробић Медицински 
факултет

Тиреоглобулин у тиреоидним и нетиреоидним 
обољењима 02.07.1990.

53. Јосип Бабић Електротехнички 
факултет

Одређивање параметара система аутоматског 
управљања топлинским процесом екстрактора 23.10.1990.

54. Видак 
Кривокапић Правни факултет Договори друштвено-политичких заједница 26.10.1990.

55. Винко Павелић Машински факултет

Утицај параметара режима обраде 
истосмјерног, хладног ротационог 
истискивања цилиндра на постојаност 
у условима примјене на повишеним 
температурама

01.11.1990.
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56. Сеад Перенда Машински факултет
Истраживање понашања челичних материјала 
у условима обраде истосмјерним хладним 
ротационим истискивањем

02.11.1990.

57. Мирко Шкоро Медицински 
факултет

Улога сполних хормона у етиологији 
реуматоидног артритиса 14.12.1990.

58. Цвјетан Реџић Економски факултет Динaмизација методе Prometxe 21.12.1990.

59. Зећир 
Хаџиахметовић Економски факултет

Резултати рада и стимулативна расподјела као 
фактор структурирања организације и развоја 
предузећа-истраживање на црној металургији

22.12.1990.

60.
Селма 
Мехмедагић-
Аличелебић

Медицински 
факултет

Ултраструктурне стереометријске 
карактеристике епителних и миоепителних 
станица хумане дојке

06.02.1991.

61. Иван Мецановић Правни факултет Право на информирање као ново уставно 
право грађана 13.05.1991.

62. Анте Мирковић Правни факултет Заједничка улагања особито у поморској 
привреди 24.06.1991.

63. Зденка 
Кривокућа

Медицински 
факултет

Морфометријска и морфолошка анализа 
артеријског система тхаламуса човјека 04.10.1991.

64. Рифат Табаковић Технолошки 
факултет

Синтеза, реакција и електрохемијска својства 
моногених полимера на бази 4-винилпиридина 22.11.1991. 

65. Јасна 
Виндакијевић

Технолошки 
факултет

Гранична фаза - чврсто/текуће; чврста фаза са 
садржајем цинка - водена отопина електролита 14.12.1991.

66. Мирослав Бобрек Машински факултет

Истраживање основа и мјерила за вредновање 
доприноса у раду организатора процеса у 
функцији квалитета организације производног 
система

10.06.1992.

67. Здравко Злокапа Правни факултет Савремена југословенска општина у теорији 
и пракси 11.06.1992.

68. Жељко Мирјанић Правни факултет Радни односи универзитетских наставника и 
научних истраживача 10.09.1992.

69. Снежана Савић Правни факултет Појам права као нормативног поретка - прилог 
критици Келенове нормативне доктрине 25.06.1993.

70. Перица Гојковић Машински факултет
Технолошко организациони фактори раста 
продуктивности и ефикасности производних 
система

04.06.1994.

71. Мирјана 
Рађеновић Правни факултет Нерјешавање у уговорним стварима 09.06.1994.

72. Предраг 
Радовановић Машински факултет

Прилог проучавању утицаја стварања наслага 
пепела на ефикасност рада грејних површина 
котла у циљу израде одговарајућег експертског 
система

08.07.1994.

73. Љиљана Лакић Медицински 
факултет

Функција штитне жлијезде у бубрежним 
обољењима 12.12.1994.

74. Мирко Видић Технолошки 
факултет

Испитивање могућности производње базних 
уља хидрокрековањем тешких нафтних 
фракција

23.12.1994.

75. Вељко Ђукић Машински факултет Истраживање утицајних фактора на 
издржљивост материјала моноблок-точка 23.01.1995.
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76. Зоран Кукрић Технолошки 
факултет

Секундарни деутеријски кинетички изотопни 
ефекат при солволизи фероценилметил 
бензоата у киселој средини

25.01.1995.

77. Ристо Козомара Медицински 
факултет

Допринос етиолошкој дијагностици и 
рационалној терапији акутних инфекција 
предњег сегмента ока дечијег доба

21.04.1995.

78. Радислав Вукић Медицински 
факултет

Клиничке вриједности примјене индуктора 
овулације у неплодних жена са синдромом 
полицистичних јајника и индикације за 
клинасту ресекцију

15.11.1996.

79. Живка Цвикић Пољопривредни 
факултет

Утицај интензивности производње на 
пословне резултате пољопривредних 
газдинстава

26.04.1997.

80. Јелица Самарџић-
Предојевић

Медицински 
факултет

Примјена хуманог рекомбинантног 
еритропротеина у терапији анемије 
прематуритета

19.05.1997.

81. Перо Петровић Машински факултет Комплексна оцјена сложеног геотерманског 
топлификационог система 20.06.1997.

82. Здравко 
Тодоровић Економски факултет Управљање економиком квалитета 16.07.1997.

83. Иванка 
Марковић Правни факултет

Право на живот и тјелесни интегритет као 
објекти кривичо-правне заштите 06.09.1997.

84.
Свјетлана 
Стоисављевић-
Шатара

Медицински 
факултет

Фармаколошка контрола екскреције уринарног 
каликреина 26.12.1997.

85. Бранко 
Латиновић Економски факултет Економски ефекти примјене експертних 

система у банкарству 27.12.1997.

86. Миленко Станић Економски факултет Диференцирање производа као стратегија 
конкуренције 06.02.1998.

87. Здравко Марић Медицински 
факултет

Значај избора методе хируршког лечења за 
прогнозу и функционално стање ратних 
повреда јетре

20.02.1998.

88. Никола 
Мркобрада

Медицински 
факултет

Поремећаји ритма срца у акутном инфаркту 
миокарда 22.03.1998.

89. Радмило Кондић Економски факултет Објективизирање зарада као основа за 
усклађивање конфликтности интереса 19.06.1998.

90. Радмила Вукић Електротехнички 
факултет

Уградња неких просодијских параметара у 
синтетизованом говору српског језика 22.10.1998.

91. Петар Марић Електротехнички 
факултет

Прилог формирању алгоритама за 
идентификацију математичког модела робота 27.10.1998.

92. Сандра Хотић 
Лазаревић

Медицински 
факултет

Клиничка цитологија у дијагностици лимфома 16.11.1998.

93. Звјездана 
Рајковача

Медицински 
факултет

Праћење тока упале штитне жлијезде 
ултразвуком 17.11.1998.

94. Драгутин Дујић Пољопривредни 
факултет

Утицај нивоа макро и микро елемената 
у земљишту и биљкама и њихов статус у 
организму оваца

04.12.1998.

95. Ратко Дејановић Електротехнички 
факултет

Софтверске метрике: прилог примјени на 
језике IV генерације 12.01.1999.
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96. Живана Гаврић Медицински 
факултет

Мјесто и улога породичног љекара у систему 
здравствене заштите 12.05.1999.

97. Чедомир 
Црногорац

Природно-
математички 
факултет

Хидролошке-геоморфолошке карактеристике 
слива Велике Усоре 16.06.1999.

98. Зденка Бабић Електротехнички 
факултет

Прилог егзактним алгоритмима за дигиталну 
одбрану сигнала 30.07.1999.

99. Миленко Шарић Технолошки 
факултет

Контрола маститиса и хигијенске исправности 
млијека на бази броја и поријекла соматских 
ћелија

30.07.1999.

100. Ђоко 
Слијепчевић Економски факултет Теоријске основе инфлације с освртом на 

новију југословенску стварност 03.08.1999.

101. Брано Топић Медицински 
факултет

Клинички, хистолошки и фенотипски 
профили инвазивних карцинома дојке - 
прогноза и избор методе лијечења

10.09.1999.

102. Марија Бургић- 
Радмановић

Медицински 
факултет

Депресивност и психосоцијални стресори у 
адолесцената 03.12.1999.

103. Александар 
Лазаревић

Медицински 
факултет

Серијско ехокардиографско праћење 
кардиоваскуларних поремећаја у Mарфановом 
синдрому

13.12.1999.

104. Мирослав 
Петковић

Медицински 
факултет

Улога хуманог полиомавируса у 
етиопатогенези ендемске нефропатије 17.12.1999.

105. Милосав 
Ђурђевић Машински факултет

Истраживање утицаја вијенца сложеног 
облика на расподјелу напона у зупцима 
зупчаника

20.12.1999.

106. Сњежана 
Поповић- Пејчић

Медицински 
факултет

Карактеристике аутономне неуропатије 
кардиоваскуларног систем у зависности од 
типа шећерне болести

27.12.1999.

107. Мирко Раковић Медицински 
факултет

Хируршко лијечење неспуштених тестиса-која 
метода и када? 28.12.1999.

108. Миле Дмичић Правни факултет Правни аспекти изборног система у 
парламентарној демократији 29.12.1999.

109. Славко Марић Електротехнички 
факултет

Динамично распоређивање задатака у 
вишепроцесорским системима 18.01.2000.

110. Родољуб Ољача Пољопривредни 
факултет

Међусобни утицај подлоге и племке на садржај 
макро и микро елемената и синтезу биомасе 
јабуке

03.02.2000.

111. Јово Мандић Технолошки 
факултет

Електролитичко издвајање бакра из засићеног 
амонијачног раствора за нагризање и његова 
регенерација

10.03.2000.

112. Драган Костић Медицински 
факултет

Избор оптималне оперативне процедуре за 
карциноме ампуле ректума 17.03.2000.

113. Богдан Зрнић Медицински 
факултет

Клиничке и психолошке карактеристике 
болесника са вулгарном псоријазом и 
атопијским дерматитисом

07.04.2000.

114. Милан 
Стојаковић

Медицински 
факултет

Анализа и значај касних посљедица 
посттрауматског стресног поремећаја 05.05.2000.

115. Светозар 
Богојевић

Филозофски 
факултет

Идентификација, обиљежја и педагошко-
дидактички ефекти стилова васпитања 29.08.2000.
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116. Душко Вејновић Филозофски 
факултет

Социолошки аспекти безбједности модерне 
државе 01.09.2000.

117. Срђан Ђорђевић Правни факултет Теорија и пракса суверености 
јужнословенских народа XX века 18.10.2000.

118. Милан Арбутина Медицински 
факултет

Квалитет живота након можданог удара 27.12.2000.

119. Миливоје 
Марсенић

Технолошки 
факултет

Нове технологије третмана отпадних вода 
термоенергетских постројења на угаљ 29.12.2000.

120. Радослав 
Милошевић

Природно - 
математички 
факултет

Неке релације коеквиваленције на 
полугрупама са релацијама различитости 11.01.2001.

121. Милан Јелић Економски факултет
Проблеми и модалитети организационо-
управљачке трансформације предузећа у 
транзицији

17 .02.2001.

122. Предраг Радић Економски факултет
Операционализација адаптивног планирања 
у функцији унапређења управљања и 
ефикасности пословања

24.03.2001.

123. Здравко 
Миловановић Машински факултет Модификована метода за процјену оптималне 

поузданости кондензационе термоелектране 27.04.2001.

124. Милорад Балабан Медицински 
факултет

Нивои ризичних фактора водећих незаразних 
болести код одраслог становништва Бањалуке 
и стратегија њихове превенције и контроле

07.06.2001.

125. Весна Алексић 
Марић Економски факултет

Управљање пословним системима са посебним 
освртом на управљање дионичарским 
друштвима

15.06.2001.

126. Васкрсије 
Готовац

Медицински 
факултет

Значај и мјесто високорезолутивне 
ултрасонографије у диференцијацији лезија 
слезине

20.07.2001.

127. Вукашин Лале Економски факултет
Економско-организациони аспекти 
утврђивања модела оправданости улагања у 
ваздухопловне програме ремонта

21.09.2001.

128. Весна Ећим-
Злојутро

Медицински 
факултет

Значај и предност мјерења протока кроз 
артерију церебри медију аорту и умбиликалну 
артерију колор доплер техником у односу на 
кардиотокографију код гестоза

07.11.2001.

129. Лејла Васић Филозофски 
факултет

Школство у Босни и Херцеговини од 1918. до 
1929. године 08.11.2001.

130. Остоја Ђукић Филозофски 
факултет

Филозофске основе односа морала и права 08.11.2001.

131. Радивоје Керовић Филозофски 
факултет

Становишта и спорови у савременој 
филозофској антропологији 16.11.2001.

132. Новак Кондић Економски факултет Монетарни систем с валутним одборима (с 
посебним освртом на БиХ) 15.02.2002.

133. Љубинко 
Митранић

Природно-
математички 
факултет

Допринос методици изучавања физичких 
појмова у настави класичне механике 22.03.2002.

134. Снежана 
Улетиловић

Природно-
математички 
факултет

Одређивање хроничне изложености и 
посљедице хроничне изложености радника 
парама угљен-дисулфида и туолена

16.05.2002.
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135. Љиљана Мијовић Правни факултет Тенденције развоја међународноправног 
субјективитета 01.06.2002.

136. Предраг Милетић Технолошки 
факултет

Синтеза кополимера на бази 4-виниг-
пиридина и његова примјена за сорпцију злата 
из разблажених раствора

12.06.2002.

137. Весна Бољевић Технолошки 
факултет

Изучавање могућности кориштења чистих 
култура бактерија млијечне киселине у 
производњи хљеба

20.06.2002.

138. Светозар 
Радуловић

Медицински 
факултет

Специфичности ратних повреда магистралних 
крвних судова екстремитета 20.06.2002.

139. Азра Бишчевић Медицински 
факултет

Корелација исхране и физичке активности са 
морбидитетом интелектуалаца 11.07.2002.

140. Ферид Софтић Електротехнички 
факултет

Нова рјешења електронских склопова за 
корекцију фреквентне карактеристике уха 11.07.2002.

141. Снежана 
Петковић Машински факултет Оптимизација издувног система мотора на 

нискотемпературским режимима рада 03.09.2002.

142. Мићо Гаћановић Електротехнички 
факултет

Нове могућности пасивне елиминације 
статичког електрицитета 21.09.2002.

143. Бранимир 
Куљанин

Филозофски 
факултет

Источно питање у руској филозофији 23.09.2002.

144. Славиша Крунић Електротехнички 
факултет

Оптимална реконфигурација средњенапонских 
дистрибутивних мрежа 27.09.2002.

145. Чедо Волаш Филозофски 
факултет

Синдикат и проблеми ослобађања рада 19.10.2002.

146. Невенка 
Павловић

Природно-
математички 
факултет

Број врста и подврста по типовима биотопа 
лимнофауне Европе као мјера промјењивости 
таксона

19.10.2002

147. Перо Видић Медицински 
факултет

Евалуација савремене ултрасонографије и 
компјутеризоване томографије у дијагностици 
аденокарцинома бубрега у поређењу са 
оперативним налазом

15.11.2002.

148. Ђуро Микић Економски факултет Статистичко моделовање параметара 
пословног успјеха у области аграра 18.01.2003.

149. Сава Смиљић Пољопривредни 
факултет

Системски приступ у примјени пословног 
менаџмента у пољопривреди 24.01.2003.

150. Тешо Ристић
Природно-
математички 
факултет

Климатске основе биљне производње усорско-
укринског краја Републике Српске 07.03.2003.

151. Добривоје 
Младеновић

Филозофски 
факултет

Интегрални приступ Драгана М. Јеремића 
литератури и естетици 22.04.2003.

152. Мирјана 
Влаисављевић

Филозофски 
факултет

Функција ономастичких јединица у романима 
Бранка Ћопића 09.05.2003.

153. Душан Илић Факултет физичког 
васпитања и спорта

Логичка структура и динамичка усвајања 
наставних циклуса физичког васпитања 
ученика старијих разреда основне школе

22.08.2003.

154. Миладин 
Јовановић

Факултет физичког 
васпитања и спорта

Утицај морфолошких карактеристика, 
моторичких и функционалних способности 
на резултатску ефикасност у вјежбању на 
справама и тлу

03.09.2003.
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155. Бранко Вучијак
Архитектонско-
грађевински 
факултет

Анализа стабилности рјешења 
вишекритеријумске оптимизације са 
примјеном у сектору вода

08.09.2003.

156. Славица Грујић Технолошки 
факултет

Модел управљања квалитетом прехрамбених 
производа као основа за заштиту географске 
ознаке поријекла меда

07.11.2003.

157. Марко Зељковић Факултет физичког 
васпитања и спорта

Диференцијација ученика средњих школа 
на основу усвојености техника атлетских 
дисциплина

14.11.2003.

158. Осман Пајић Економски факултет Акумулација, инвестиције и економска 
политика у развоју Босне и Херцеговине 27.12.2003.

159. Снежана Бијелић Факултет физичког 
васпитања и спорта

Балетска припрема у функцији развијања 
моторичких способности 29.12.2003.

160. Драго Тодић
Природно-
математички 
факултет

Нови Град – центар развоја и фактор 
трансформације културног пејзажа 16.01.2004.

161. Рифат Ђогић Економски факултет Моделовање организационе структуре 
предузећа у функцији привредне транзиције 23.01.2004.

162. Бранко Пејовић Машински факултет

Истраживање технолошких функција 
обрадљивости при процесу периодичне 
стругарске обраде код аутоматских алатних 
машина

29.01.2004.

163. Ненад Лучић Медицински 
факултет

Ензими антиоксидативе заштите у нормалном 
ткиву ендометријума, хиперпластичном и 
карциному ендрометријума

20.02.2004.

164. Зоран Арсовић Филозофски 
факултет

Питање смисла и смисао питања – 
прологомена за једну могућу херменеутику 
почетка

27.02.2004.

165. Јован Ћулум Медицински 
факултет

Избор оптималне реконструктивне процедуре 
у хируршком третману малигних тумора 
желуца

12.03.2004.

166. Љиљана Вукић Технолошки 
факултет

Кондиционирање отпадних вода кожарске 
индустрије за биолошку обраду уз могућност 
рекуперације хрома

16.04.2004.

167. Драшко 
Маринковић

Природно-
математички 
факултет

Избјеглиштво – специфичан вид миграција 
становништва Републике Српске у периоду 
1991-2001.

30.04.2004.

168. Љубиша 
Прерадовић

Електротехнички 
факултет

Прилог методологији развоја клиничких 
информационих система 28.05.2004.

169. Сања Сибинчић Медицински 
факултет

Утицај терапије на квалитет ендрометријума 
и имплантацију ембриона у поступку 
вантјелесне оплодње

02.06.2004.

170. Живко Бабић Машински факултет Деформабилност TAILORED BLANKS при 
дубоком извлачењу 24.06.2004.

171. Бошко Мишић Машински факултет Стабилност процеса сужавања израдака из 
челичних шавних цијеви 25.06.2004.

172. Недељко 
Радосављевић

Филозофски 
факултет

Црква у београдском пашалуку под управом 
васељенске патријаршије 1766-1831. 12.07.2004.

173. Иво Арменко Економски факултет Модел стратешког управљања и 
реструктурирања хотелијерства Црне Горе 23.07.2004.
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174. Александар 
Јаковљевић

Медицински 
факултет

Хронична коштана инфекција као 
компликација повреда изазваних ватреним 
оружјем

01.10.2004.

175. Митар Перушић Технолошки 
факултет

Утицај структурних карактеристика боксита 
на кинетику лужења 26.10.2004.

176. Давор Милијевић Филозофски 
факултет

Православна духовност савремене српске 
поезије 04.11.2004.

177. Гордана 
Глобочки-Лакић Машински факултет

Идентификација триболошких процеса у зони 
резања групе тешкообрадивих материјала и 
алуминијумских легура

26.11.2004.

178. Мирослав 
Дринић

Филозофски 
факултет

Однос филозофије и науке у савременом добу 22.12.2004.

179. Радислав Тошић
Природно-
математички 
факултет

Ерозија у сливу Укрине
28.01.2005.

180. Сања Шпирић Медицински 
факултет

Клинички, цитолошки и микробиолошки 
аспекти хроничног секреторног отитиса код 
дјеце

18.02.2005.

181. Стаменко Шушак Медицински 
факултет

Дугорочно преживљавање и квалитет живота 
после операције на отвореном срцу 05.03.2005.

182. Ранко Поповић Филозофски 
факултет

Рат, историја и политика у српској поезији 
посљедње деценије 20. вијека 12.05.2005.

183. Милан 
Симатовић

Медицински 
факултет

Клиничка процјена предности лапароскопске 
холецистектомије у односу на стандардну 
холецистектомију

13.05.2005.

184. Миланка Бабић Филозофски 
факултет

Екскламативне реченице у српском језику. 14.05.2005.

185. Нела Рашета Медицински 
факултет

Метаболичка активност кости у завршној 
фази хроничне бубрежне инсуфицијенције 14.05.2005.

186. Раденко Зрилић Машински факултет
Истраживање зависности техно-економске и 
енергетске ефикасности од напонског стања 
при изради осносиметричних профила

20.05.2005.

187. Божо Кривокућа Медицински 
факултет

Избор оптималне оперативне процедуре код 
обструкције ехстрахепатичних жучних путева 
узроковане билијарном калкулозом

20.05.2005.

188. Радивоје Братић
Архитектонско-
грађевински 
факултет

Методе за подршку одлучивању при 
избору стратегије развоја водопривредне 
инфраструктуре

23.05.2005.

189. Владимир Ђокић Филозофски 
факултет

Хајдегер и умјетност: Хајдегерова политика 06.06.2005.

190. Перо Дугић Технолошки 
факултет

Интеракциони феномени између 
високомолекуларних компонената моторних 
уља

01.07.2005.

191. Драган Зечевић Медицински 
факултет

Компарација примене метода стратификације 
ризика по PARSONNET-U и EUROSCORE у 
кардиохирургији

01.07.2005.

192.
Мирјана 
Ратковић-
Абрамовић

Економски факултет
Управљање улагањима капиталима у функцији 
унапређења тржишне позиције предузећа 02.07.2005.

193. Наталија Џинић Технолошки 
факултет

Утицај ендогених и ензогених фактора на 
квалитет меса свиња 05.07.2005.
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194. Живко 
Пејашиновић Машински факултет

Прилог оптималном обликовању еластичних 
елемената мјерних претварача силе у циљу 
побољшања метролошких карактеристика

16.09.2005.

195. Михајло Стојчић Машински факултет Практично праћење дигиталних система 
аутоматског управљања 16.09.2005.

196. Славица 
Васиљевић-Илић

Филозофски 
факултет

Српска средњовјековна књижевност и култура 
у дјелу Владимира Ћоровића 24.10.2005.

197. Тиодор Росић Филозофски 
факултет

Иронија у савременој српској поезији 29.10.2005.

198. Владимир 
Турјачанин

Филозофски 
факултет

Социјално-психолошки и демографски 
корелати етичких односа младих након рата 17.11.2005.

199. Славица 
Сладојевић

Технолошки 
факултет

Утицај хемијског састава зеолита на његову 
специфичну површину и каталитичка својства 25.11.2005.

200. Стевка Шмитран Филозофски 
факултет

Пјесништво Јована Зивлака (Пјевање 
антиутопије у свијету историје) 16.01.2006.

201.
Љиљана 
Топалић-
Тривуновић

Природно-
математички 
факултет

Рудерална флора и вегетација подручја Бање 
Луке 30.01.2006.

202. Татјана Бућма Медицински 
факултет

Проучавање васкуларизације и хистолошких 
елемената цистерналног сегмента вести – 
булокохлеарног живца и његових једара

24.02.2006.

203. Златко Павловић Филозофски 
факултет

Циљне оријентације у учењу 16.03.2006.

204. Слађана 
Петровић

Природно-
математички 
факултет

Рудерална флора и вегетација Пала
31.03.2006.

205. Милан Кулић
Природно-
математички 
факултет

Испитивање генотоксичног потенцијала 
дициклохексиламина IN VIVO и IN VITRO 14.04.2006.

206. Саша Јанковић Електротехнички 
факултет

Нови поступци пројектовања и примјене 
микроконтролера у аутомобилским 
апликацијама

15.04.2006.

207. Мирко Добрњац Машински факултет
Истраживање локалног коефицијента 
преноса топлоте при струјању флуида између 
паралелних профилисаних плоча

05.05.2006.

208. Бранислава 
Јаковљевић

Медицински 
факултет

Алгоритам дијагностике и терапије код 
пацијената са фокалним промјенама у јетри 23.05.2006.

209. Раденко Ђурица Технолошки 
факултет

Оптимизација метода за екстракцију и 
инструментално одређивање микотоксина у 
намирницама

26.05.2006.

210. Богољуб Антонић Технолошки 
факултет

Упоредна испитивања промјена важнијих 
својстава током производње свињске пршуте у 
циљу стандардизације квалитета

08.06.2006.

211. Душанка Бундало Електротехнички 
факултет

Архитектура и пројектовање дигиталних 
електронских кола и система који користе 
више логичких нивоа

09.06.2006.

212. Стоја Јотановић Пољопривредни 
факултет

Примјена лутеолитичких препарата у 
синхронизацији прасења и регулацији 
репродуктивних функција крмача postpartum

14.07.2006.
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213. Божо Важић Пољопривредни 
факултет

Морфометријска и генетска карактеризација 
сојева праменке средње Босне 15.07.2006.

214. Маринко Вучић Медицински 
факултет

Улога аденозин деаминазе и туморских 
маркера у диференцијалној дијагностици 
плеуралних изљева туберкулозне и малигне 
етиологије

19.07.2006.

215. Младен Тодић Машински факултет
Прилог истраживању положаја неутралних 
линија при профилисању вишеслојних 
материјала

31.08.2006.

216. Енвер Будимлић Медицински 
факултет

Корелација између појаве хроничног глаукома 
отвореног угла код болесника обољелих 
од дијабетеса у односу на појаву глаукома 
отвореног угла код становништва Унско-
санског кантона који не болују од дијабетеса

08.09.2006.

217. Данијела 
Мајсторовић

Филозофски 
факултет

Анализа дискурса канцеларије високог 
представника (ОХР-а) у Босни и Херцеговини 
енглески текст и локални контекст

09.09.2006.

218. Предраг Лазић Медицински 
факултет

Прогностички значај c-erb B2(HER²/neu) 
код карцинома дојке у односу на статус 
естрогенских и прогестеронских рецептора и 
p 53

15.09.2006.

219. Бранко Брђанин Филозофски 
факултет

Епски јунаци Вукових народних пјесама 
о косовском боју као ликови нове епске 
историјске драме

29.09.2006.

220. Менсура 
Кудумовић Економски факултет

Менаџмент информациони системи у 
мрежном окружењу и реинжињеринг 
пословно-наставних процеса високошколских 
организација

27.10.2006.

221. Милић 
Милићевић

Филозофски 
факултет

Албанска операција 1912-1913. године 06.11.2006.

222. Раденко Стијепић Факултет физичког 
васпитања и спорта

Сензитивни периоди прецизности код дјеце 
основне школе 01.12.2006.

223. Пеђа Ковачевић Медицински 
факултет

Утицај уремије и различитих дијализних 
поступака на физиологију дисања и активност 
вазоактивних ензима

02.12.2006.

224. Зоран Мастило Економски факултет
Правци реформе пензијског и здравственог 
осигурања у функцији економско-социјалног 
развоја РС и БиХ

29.12.2006.

225. Жељко Каран Медицински 
факултет

Основни принципи форензичко-
антрополошке анализе скелетних остатака 12.01.2007.

226. Дмитар Травар Медицински 
факултет

Значај избора хируршке технике у лијечењу 
хроничног гнојног оспилакса са холестеатомом 26.01.2007.

227. Радован Родић Економски факултет
Преструктурирање електроенергетског 
сектора и привредни развој Републике Српске 30.01.2007.

228. Раде Дрча Електротехнички 
факултет

Оптимално планирање уградње 
кондензаторских батерија у дистрибутивним 
мрежама са уважавањем кабловских водова 

31.01.2007.

229. Фатима Карарић Филозофски 
факултет

Дијалог и дијалектика као основне методе 
филозофске спознаје 02.02.2007.
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230. Милена Пашић Филозофски 
факултет

Повезаност интринстичке и екстринсичке 
мотивације са врстом награде и нивоом 
преференције задатака

27.02.2007.

231. Зоран Лукић Економски факултет
Развој, организација и трансформација 
сложених пословних система 02.03.2007.

232. Александар Саша 
Грандић

Филозофски 
факултет

Стара и јужна Србија у књижевном делу 
Анђелка М. Крстића 09.03.2007.

233. Александар 
Милашиновић Машински факултет

Математичко моделовање и експериментално 
испитивање нелинеарних торзионих 
осцилација кољенастог вратила мотора СУС

23.03.2007.

234. Вукић Илинчић Филозофски 
факултет

Политичке прилике у Црној Гори од 1905. до 
1914. године 29.03.2007.

235. Мира Мандић
Природно-
математички 
факултет

Бања Лука-савремена просторна и 
функционална трансформација града 20.04.2007.

236. Жељка Балабан- 
Марјановић

Технолошки 
факултет

Екстракција етеричних уља четинара (јела, 
смрча, бор, клека и дуглазија) и анализа њихове 
антимикробне активности

20.04.2007.

237. Јања Бојанић Медицински 
факултет

Знање, ставови и пракса здравствених радника 
у односу на инфекције које се преносе путем 
крви

16.05.2007.

238. Миодраг Ромић Филозофски 
факултет

Противрјечности глобализације и 
постсоцијалистичка транзиција 09.06.2007.

239. Зоран Мавија Медицински 
факултет

Компаративна анализа ефикасности исхода 
лијечења асцитеса примјеном абдоминалне 
пункције наспрам диуретика

27.06.2007.

240. Снежана Тепић-
Петровић

Медицински 
факултет

Каликреин кинин система у процјени 
оштећења дисталних тубула бубрега код 
инфекције уринарног тракта

13.07.2007.

241. Мирјана 
Мађаревић

Факултет физичког 
васпитања и спорта

Примјена активног експеримента у простору 
психомоторике и антропометрије 16.07.2007

242. Васиљ Жарковић Економски факултет
Приватизациони процеси у у централној и 
источној Европи са посебним освртом у Босну 
и Херцеговину

18.07.2007.

243. Душко Рачић Медицински 
факултет

Предиктори васкуларне димензије 19.07.2007.

244. Татјана Бијелић Филозофски 
факултет

Палимпсест другости: матрилинеарност у 
дјелима Маргарет Атвуд 27.08.2007.

245. Петар Пенда Филозофски 
факултет

Романи Вирџиније Вулф као етичка свијест о 
хаотичности живота 27.08.2007.

246. Татјана 
Неидхардт

Архитектонско-
грађевински 
факултет

Дрво-еколошко прихватљив материјал 
човјекове средине са акцентом на стамбену 
архитектуру

31.08.2007.

247. Хусејн Мусић Филозофски 
факултет

Однос између ученика и наставника у 
савременим дидактичким теоријама и 
наставничкој пракси основне школе

03.09.2007.

248. Биљана Бабић Филозофски 
факултет

Језик Павла Соларића
28.09.2007.

249. Нада Летић Филозофски 
факултет

Породица и прихопатолошка испољавања у 
адолесценцији 27.10.2007.
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250. Слађана 
Анђелковић

Филозофски 
факултет

Настава у основним школама код Срба у 19. 
вијеку 07.11.2007.

251. Славко Грбић Медицински 
факултет

Утицај захваћености лимфних жлијезда 
медијастинума на оперативно лијечење 
карцинома плућа

08.11.2007.

252. Бранка 
Ковачевић

Филозофски 
факултет

Утицај интерактивне наставе на формирање 
моралне аутономије ученика завршних 
разреда основне школе

08.11.2007.

253. Мемнуна 
Хасаница

Филозофски 
факултет

 Акционсарт у њемачком и српском језику – 
афиксални начин творбе 08.11.2007.

254. Синиша 
Стојановић

Филозофски 
факултет

Образовно-васпитни ефекти респонсибилне и 
интерактивне разредне наставе 28.11.2007.

255. Свјетлана Средић
Природно-
математички 
факултет

Минерал монтморилонит допиран 
полиоксометалатима процесирање и 
карактеризација

14.12.2007.

256. Тамара Лукач Медицински 
факултет

Поређење дјеловања пулсирајућег електро-
магнетног поља и медикаментозне терапије на 
кост у експерименталној остеопорози

21.12.2007.

257. Александар 
Остојић

Пољопривредни 
факултет

Оптимална организација промета важнијих 
пољопривредних производа на подручју 
бањалучке регије

26.12.2007.

258. Вида Тодоровић Пољопривредни 
факултет

Морфолошке и биолошке карактеристике 
самониклог лука (Allium ursinum L.) 11.01.2008.

259. Жељко Вашко Економски факултет
Економска ефикасност инвестиција у 
функцији трошкова као елемента улагања 
предузећа у пољопривреди

29.02.2008.

260. Брана 
Комљеновић Правни факултет Хуманитарне интервенције и међународно 

право 10.03.2008.

261. Остоја Барашин Филозофски 
факултет

Реклама између тржишне комуникације и 
манипулације 21.03.2008.

262. Златан Ковачевић Пољопривредни 
факултет

Коровска флора и вегетација винограда Босне 
и Херцеговине 21.03.2008.

263. Сања Радановић Филозофски 
факултет

Уџбеници њемачког језика у Босни и 
Херцеговини од 1878-1918. године 22.03.2008.

264. Горан Радивојац Економски факултет
Управљање инвестицијама у финансијску 
имовину на савременим финансијским 
тржиштима

22.03.2008.

265. Душан Богичевић Филозофски 
факултет

Дидактичке специфичности и ефикасност 
интерактивне универзитетске наставе 04.04.2008.

266. Јагода Балабан Медицински 
факултет

Корелација преосјетљивости на инхалаторне 
алергене код особа са атопијским 
дерматитисом и респираторним облицима 
атопије у адолесцентној и адултној доби

21.04.2008.

267. Игор Вучковић Факултет физичког 
васпитања и спорта

Морфолошке и социолошке карактеристике 
кошаркаша сениора 24.04.2008.

268. Жељка Бабић Филозофски 
факултет

Актуелни квалификатив у енглеском и 
српском језику 09.05.2008.
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269. Дарко Пламенац
Архитектонско-
грађевински 
факултет

Примена хибридних метода грубих скупова 
у избору оптималне варијанте грађевинске 
механизације и услова под којима се изводе 
грађевински радови на одржавању

12.05.2008.

270. Бранко Блануша Електротехнички 
факултет

Методе за минимизацију снаге губитака 
у електричним погонима са асинхроним 
мотором

31.05.2008.

271. Мићо 
Миловановић Економски факултет

Организационо управљачко реструктурирање 
јавних предузећа Републике Српске као 
предуслов њихове успјешне транзиције

20.06.2008.

272. Ненад Понорац Медицински 
факултет

Спорт као ризик за настанак поремећаја 
исхране менструалног циклуса и метаболизма 
кости

26.08.2008.

273. Љубан Бабић Филозофски 
факултет

Хајдегерова критика антропологије 30.08.2008.

274. Сулејман 
Лисичић

Филозофски 
факултет

Имена Бошњака у БиХ која нису оријенталног 
поријекла 20.09.2008.

275. Бранислав Гашић Медицински 
факултет

Секундарне болести бубрега и нефротски 
синдром 26.09.2008.

276. Крстан Боројевић Економски факултет
Улога предузетничке инфраструктура у 
развоју микро и малих предузећа у Републици 
Српској и Босни и Херцеговини

27.09.2008.

277. Татјана 
Марјановић

Филозофски 
факултет

Структура, тематизација и кохерентност у 
вијестима на енглеском језику 27.09.2008.

278. Здрава 
Стојановић Правни факултет

Положај круне у Краљевини Срба, Хрвата и 
Словенаца у вријеме важења Видовданског 
устава

02.10.2008.

279. Драгана Башић Економски факултет
Детерминанте и могућности замјене кредита 
обвезницама у условима недовољно развијене 
финансијске структуре

11.10.2008.

280. Зоран Ђурић Електротехнички 
факултет

Развој новог протокола за сигурно плаћање 
путем интернета 11.10.2008.

281. Сњежана Мандић Технолошки 
факултет

Интегрисани систем управљања ризиком 
микотоксина у прехрамбеној индустрији 14.10.2008.

282. Игор Зекановић
Природно-
математички 
факултет

Етнодемографске основе политичко-
географског положаја Републике Српске 23.10.2008.

283. Динка Антић Економски факултет
Макроекономска стабилност и фискални 
федерализам у Босни и Херцеговини 01.11.2008.

284. Душан Јаничић Медицински 
факултет

Плућна функција и радиолошки налаз као 
фактор избора хируршке методе лијечења 
тумора плућа

10.11.2008.

285. Миленко 
Живковић

Природно-
математички 
факултет

Физиономско-функционална трансформација 
простора у гравитационој сфери Градишке 04.12.2008.

286. Слободан Бунић Технолошки 
факултет

Спајање матала експлозијом, механизам 
спајања и природа везе 17.12.2008.

287. Гордана 
Гардашевић

Електротехнички 
факултет

Оптимизација апликационих протокола 
квалитета услуга универзалних мобилних 
телекомуникационих система

27.12.2008.
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288. Драженко Јоргић Филозофски 
факултет

Утицај интерактивног стручног усавршавања 
наставника и њихове професионалне 
компетенције

22.01.2009.

289. Милан Жигић Медицински 
факултет

Процјена вриједности дијагностичких 
поступака за рано откривање карцинома 
простате

23.01.2009

290. Јелена 
Пољашевић Економски факултет

Реформа финансијског извјештавања државе 
као претпоставке контроле њене ефикасности 24.01.2009.

291. Снежана 
Митровић

Архитектонско-
грађевински 
факултет

Оптимизација у пројектовању и извођењу 
објеката високоградње са аспекта 
материјализације

13.02.2009.

292. Светозар Чиплић Правни факултет
Утицај парламентарних имунитета на 
карактер посланичког мандата на примерима 
европских земаља у транзицији

10.03.2009.

293. Бранка Родић- 
Грабовац

Технолошки 
факултет

Прилог проучавању хемијског модификовања 
влакана у циљу добијања медицинског 
текстила са терапеутским дјеловањем

18.03.2009.

294. Љиљана Амиџић
Природно-
математички 
факултет

Ултраструктурне промјене митохондрија у 
апоптози ћелија инвазивних карцинома дојке 
у корелацији са стероидним рецепторима

20.03.2009.

295. Азра Бакрач-
Бећирај

Природно-
математички 
факултет

Физиологија исхране и прираста врсте 
Тhymallus, thymallus (LINNAEUS, 1758) у 
природним и експерименталним условима

21.03.2009.

296. Миленко 
Крајишник Економски факултет Јавне финансије као инструмент креирања 

економске политике 21.03.2009.

297. Славко 
Ракочевић Економски факултет

Теоријско-методолошки аспекти контроле 
квалитета ревизорског рада-осврт на земље у 
окружењу

10.04.2009.

298. Раденко Добраш Факултет физичког 
васпитања и спорта

Тестирање ефикасности програма мотивације 
ученика у настави физичког васпитања 21.04.2009.

299. Вахдета Ћатић Филозофски 
факултет

Утицај програма step by step на развој 
когнитивних, емоционалних, социјалних и 
радно-акционих компетенција ученика

27.04.2009.

300. Весна Гајанин Медицински 
факултет

Васкуларизација и ангиогенеза меланоцитних 
промјена коже-клинички значај 22.05.2009.

301. Љубица 
Васиљевић

Природно-
математички 
факултет

Моделирање синтезе и карактеризација 
зеолита типа А у циљу побољшања његових 
особина

23.05.2009.

302. Драгана Лукић Филозофски 
факултет

Развијање вештине говора у настави енглеског 
језика у основним и средњим школама 25.05.2009.

303. Милка Мавија Медицински 
факултет

Утицај фактора ризика на настанак, ток и 
третман дијабетичке ретинопатије 03.07.2009.

304. Вуле Алексић
Архитектонско-
грађевински 
факултет

Информационе процедуре у реализацији 
грађевинских процеса 09.07.2009.

305. Тодор Микић Шумарски факултет
Анализа морфолошких параметара листа 
дивље трешње (Prunus avium L.) у Босни и 
Херцеговини

10.07.2009.
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306. Небојша Савић Пољопривредни 
факултет

Утицај различитих типова рибље хране на 
прираст дужичасте пастрмке (Oncorhynchus 
mykiss, Wal., 1972) у условима кавезног гајења

10.07.2009.

307. Љиљана Билић-
Малеш

Медицински 
факултет

Ефекти стреса на здравље и радну способност 
љекара при раду 17.07.2009.

308. Александра 
Шиндић-Радић

Филозофски 
факултет

Васпитни стилови родитеља и развој 
компетенција за 21. вијек дјеце предшколског 
узраста

24.07.2009.

309. Рада Петровић Технолошки 
факултет

Адсорпционе и каталитичке особине неких 
катјон модификованих зеолита 05.08.2009.

310. Хазим 
Селимовић

Филозофски 
факултет

Родитељска инструкција као помоћ дјеци у 
школском учењу 20.08.2009.

311. Сања Филиповић Академија 
умјетности

Предшколска педагогија и методика васпитно-
образовног рада са дјецом предшколског 
узраста (методика ликовног васпитања)

16.09.2009.

312. Игор Јокановић
Архитектонско-
грађевински 
факултет

Прилог истраживању модела управљања 
путном мрежом 18.09.2009.

313. Боро Бронза Филозофски 
факултет

Хабсбуршка политика према Босни и 
Херцеговини 1716 – 1780. 25.09.2009.

314. Тања Станковић-
Јанковић

Филозофски 
факултет

Учење учења и емоције у настави
25.09.2009.

315. Милена 
Карапетровић

Филозофски 
факултет

Филозофске основе идеје Европе и европског 
идентитета 28.09.2009.

316. Синиша Каран Правни факултет Законодавна власт у Босни и Херцеговини 09.10.2009.

317. Милорад 
Ћупурдија Правни факултет Уставно-правни аспекти функционисања 

правне државе 10.10.2009.

318. Амир Суљичић Филозофски 
факултет

Интерактивно учење у настави математике
19.10.2009.

319. Недељко Кајиш Филолошки 
факултет

Одјеци народне књижевности у романима 
Бранка Ћопића 23.10.2009.

320. Игор 
Милинковић Правни факултет

Механизми заштите владавине права на 
локалном нивоу са посебним освртом на 
Босну и Херцеговину

30.10.2009.

321. Синиша 
Вученовић

Природно-
математички 
факултет

Диелектричне и оптичке особине слојевитих 
молекулских наноструктура 31.10.2009.

322. Љиљана 
Дошеновић

Пољопривредни 
факултет

Мјесто и функција објеката пејзажне 
архитектуре у процесу урбанизације и развоја 
градова у Републици Српској

06.11.2009.

323. Борко Петровић Факултет физичког 
васпитања и спорта

Вриједности силе и снаге мускулатуре ногу 
остварене при различитим условима извођења 
покрета

04.12.2009.

324. Љубомир Радош Пољопривредни 
факултет

Генотипске специфичности органогенезе 
родног дрвета крушке 04.12.2009.

325. Боривоје 
Крушковић Економски факултет Монетарне стратегије и оптималан ниво 

девизних резерви 17.12.2009.

326. Душко Певуља Филолошки 
факултет

Тихомир Остојић као историчар српске 
књижевности 22.12.2009.
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327. Роберто Гашић
Природно-
математички 
факултет

Српски и албански ентитет као реална опција 
разрешења косовског питања 28.12.2009.

328. Данијела Кондић Пољопривредни 
факултет

Анатомско-морфолошка и хистолошка 
евалуација продуктивности тритикалеа (Х 
Triticosecale Wittmack)

05.01.2010.

329. Бранкица 
Милојевић

Архитектонско-
грађевински 
факултет

Утицајни фактори на урбану трансформацију 
– примјер неких градова БиХ у новијој 
историји (1945 – 2005)

18.01.2010.

330. Саша Шмуља Филолошки 
факултет

Антун Густав Матош и српска књижевност 26.01.2010.

331. Георги Генов Економски факултет Управљање развојем туристичке дестинације 19.02.2010.

332. Миленко 
Војводић

Факултет физичког 
васпитања и спорта

Метријске карактеристике примарних 
антропомоторичких тестова 01.03.2010.

333. Здравко 
Божичковић Машински факултет

Аластично-пластичне деформације 
полигоналних цијеви промјенљивог попречног 
пресјека при подужном заваривању

05.03.2010.

334. Миљан 
Цветковић

Пољопривредни 
факултет

Моделирање помотехнике јабуке у 
реконструкцији узгојне форме 08.03.2010.

335. Ђорђе Чича Машински факултет Моделирање динамичког понашања система 
главно вретено – држач алата – алат 10.03.2010.

336. Гордана Тица Машински факултет Прилог изучавању међусобног дјеловања 
хлађеног објекта и његове околине 19.03.2010.

337. Ивана Зечевић Филозофски 
факултет

Активно учење и његов утицај на 
метакогницију и образовно постигнуће 20.03.2010.

338. Адриана Лукић Факултет физичког 
васпитања и спорта

Ефекти проприоцептивног тренинга на 
развијање равнотеже и побољшање технике 
извођења у спортском плесу

09.04.2010.

339. Сања Радетић-
Ловрић

Филозофски 
факултет

Социјално-психолошки конструкти понашања 
и емоционална регулација младих са 
искуством и без искуства са дрогама

14.04.2010.

340. Зора Леви Технолошки 
факултет

Понашање неких алумосиликата и њихових 
катјон-модификованих форми при адсорпцији 
фенола из водене средине

15.04.2010.

341.
Валентина 
Голубовић-
Бугарски

Машински факултет
Модели корелације структурних оштећења са 
динамичким одговором механичког система 23.04.2010.

342. Ирена Медар- 
Тањга

Природно-
математички 
факултет

Етнодемографски развој Срба у Словенији 
након Другог свјетског рата 18.05.2010.

343. Љубо Петровић Факултет физичког 
васпитања и спорта

Евалуација и имплементација ситуационих 
модела за селекцију у фудбалу 02.06.2010.

344. Раде Симовић Филолошки 
факултет

Драмско стваралаштво у Босни и Херцеговини 
посљедње деценије двадесетог вијека – питање 
културног и националног идентитета

03.06.2010.

345. Татјана 
Михајловић

Филозофски 
факултет

Оспособљеност ученика старијег 
основношколског узраста за самостално учење 
и њихова образовно-васпитна постигнућа

06.06.2010.
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346. Мирјана 
Ђурђевић

Архитектонско-
грађевински 
факултет

Истраживање могућности примене 
вишекритеријумске евалуације у изради 
стратешких програма развоја комуналне 
инфраструктуре

10.06.2010.

347. Мирјана 
Арежина

Филолошки 
факултет

Пасторала и пасторалност у дубровачкој 
драми 16. вијека 29.06.2010.

348. Дејан Јаковљевић Факултет физичког 
васпитања и спорта

Модел за повећање аеробне способности деце 
селекционисане за атлетику 30.06.2010.

349. Саша Зељковић
Природно-
математички 
факултет

Синтеза, намјенско моделирање и 
карактеризација одабраних мјешовитих оксида 
типа перовскита као материјала у горивим 
ћелијама са чврстим оксидом

01.07.2010.

350. Иван Јоксић Правни факултет Васпитне препоруке као нове мере у 
кривичном праву 02.07.2010.

351. Саша Петковић Економски факултет
Мала и средња предузећа у функцији 
успјешности привређивања (пројектовано на 
Републику Српску

23.07.2010.

352. Радослав Декић
Природно-
математички 
факултет

Циркануална истраживања хематолошког 
статуса Barbus peloponnesius у функцији 
станишта

31.07.2010.

353. Есед Карић Филозофски 
факултет

Вредновање еманципаторског васпитања као 
детерминанта квалитетног педагошког рада 
школе

23.08.2010.

354. Бране 
Микановић

Филозофски 
факултет

Теоријске основе истраживачког рада ученика 27.08.2010.

355. Петар Рајчевић Филозофски 
факултет

Дидактичке основе промјене наставних 
планова и програма за основне школе у Србији 
од 1838. до 1992. године

02.09.2010.

356. Мирјана Жабић Технолошки 
факултет

Утицај фероцена и његових деривата на 
активност протеолитичких ензима 08.09.2010.

357. Никодије 
Јовановић

Факултет физичког 
васпитања и спорта

Ефекти плиометријске методе тренинга на 
темпо скакања код одбојкаша 13.09.2010.

358.
Драгица 
Милошевић-
Ђурћевић

Технолошки 
факултет

Утицај различитих хемијских контаминената 
на технолошки квалитет воћа и поврћа 28.09.2010.

359. Мирјана Ландика Економски факултет
Квантитативни модели у функцији 
усклађивања управљачке визије и реалности 01.10.2010.

360. Бојан Гузина Факултет физичког 
васпитања и спорта

Утицај силе снаге и локалног замора на 
ефикасност извођења ватерполо шута 04.11.2010.

361. Славиша 
Ковачевић Економски факултет

Утицај глобализације на развој свјетске 
трговине 06.11.2010.

362. Весна Борка 
Јовановић

Природно-
математички 
факултет

Структура и маса скаларних тетракваркова 
који садрже c-кварк на основу Ферми-Брајтове 
и Глозман-Рискине хиперфине интеракције

16.11.2010.

363. Адмир 
Хаџикадунић

Факултет физичког 
васпитања и спорта

Трансформација антрополошког статуса 
адолесцената у току једне школске године 03.12.2010.

364. Борис Пашалић Пољопривредни 
факултет

Проучавање ароматског комплекса у 
климактеријумској фази сазријевања плодова 
јабуке

14.12.2010.
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365. Миливоје 
Урошевић

Пољопривредни 
факултет

Испитивање ефикасности синхронизације 
еструса на производне показатеље женки 
кунића у интензивном узгоју

21.12.2010.

366. Зорана Танасић Машински факултет
Истраживање модела за дизајн/редизајн 
социо-техничких система 17.01.2011.

367. Весна Рајчевић
Природно-
математички 
факултет

Слив ријеке Врбање – потамолошка студија
22.01.2011.

368.
Биљана 
Давидовић-
Плавшић

Природно-
математички 
факултет

Ензими, рани биомаркери, нефротоксичности 
гентамицина 29.01.2011.

369. Мидхат Спахић Филозофски 
факултет

Краљ Стјепан Томаш и његово доба
14.02.2011.

370. Никола Гаврић Факултет 
политичких наука

Друштвена мисао Ивана А. Иљина
21.02.2011.

371. Ђорђе Чекрлија Филозофски 
факултет

Типолошки приступ опису личности у 
латентном простору димензија алтернативног 
петофакторског модела и самопоимања

21.02.2011.

372. Стево Пуцар Економски факултет
Утицај побољшања квалитета људских ресурса 
на повећање извоза са освртом на Републику 
Српску и Босну и Херцеговину

23.02.2011.

373. Александра 
Хаџић-Крнетић

Филозофски 
факултет

Афективна везаност и религиозност код 
адолесцената и одраслих особа 24.02.2011.

374. Драган Ашковић Академија 
умјетности

Паралитургијске песме код Срба
04.03.2011.

375. Војислав Шкрбић Економски факултет

Актуелни проблеми и специфичности 
функционисања тржишта нафте са освртом 
на економска кретања у Републици Српској и 
Босни и Херцеговини

04.03.2011.

376. Мира Ћук Факултет 
политичких наука

Управљање системом социјалне заштите у 
Босни и Херцеговини у процесима реформе 04.03.2011.

377. Селма Поробић Филозофски 
факултет

Мотивација и креативност ученика основне 
школе у настави музичке културе 04.03.2011.

378. Нада Бањац Mедицински 
факултет

Упоредна анализа ефеката различитих 
инхибитора фосфодиестеразе 5 (ПДЕ5) на 
коронарну циркулацију

14.03.2011.

379. Горан Граховац Факултет физичког 
васпитања и спорта

Ефекти различитих модела тренинга снаге 
усмјерени на брзину пливања 17.03.2011.

380. Синиша Куртеш Економски факултет
Конкурентност Босне и Херцеговине на 
свјетском тржишту 19.03.2011.

381. Катарина Јевтић-
Новаковић

Архитектонско-
грађевински 
факултет

Предграђе Београда и његова трансформација 
током XX века 04.04.2011.

382. Дарко Радић Правни факултет
Законски брачни имовински режим

05.04.2011.

383. Предраг Шпирић Mедицински 
факултет

Модификације тоталне ларингектомије и 
непосредног постоперативног третмана код 
пацијената са малигним тумором ларинкса

15.04.2011.
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384. Вojислaв Дукић Шумарски факултет
Крoшњe кao фaктoр oптимaлнe изгрaђeнoсти 
jeднoдoбних сaстojинa хрaстa китњaкa 15.04.2011.

385. Лејла Чалкић Mедицински 
факултет

Алтернативни путеви преноса хепатитиса ц
21.04.2011.

386. Јагода Петровић Факултет 
политичких наука

Улога социјалног рада у друштвеном 
укључивању сиромашних 27.04.2011.

387. Власта Сучевић Филозофски 
факултет

Педагошко-дидактички ресурси квалитетног 
основног образовања 03.05.2011.

388. Срђан Амиџић Економски факултет
Институционални капацитети и политикe 
запошљавања на тржишту рада у Босни и 
Херцеговини.

10.05.2011.

389. Наташа Вилић Филозофски 
факултет

Философија и противрјечја савремене културе
13.05.2011.

390. Далибор Кесић Филолошки 
факултет

Интертекстуални приступ тумачењу 
имплицитног и експлицитног значења језичког 
знака

14.05.2011.

391. Нина Јањић
Природно-
математички 
факултет

Морфолошке и анатомско-хистолошке 
карактеристике врста Solanum lycopersicum 
L., Nicotiana tabacum L. и Datura starmonium L. 
заражених вирусом мозаика краставца

19.05.2011.

392. Даворин Бајић
Природно-
математички 
факултет

Улога саобраћајног система у функцији развоја 
привреде бањалучке регије 25.05.2011.

393. Драгана Вилић Факултет 
политичких наука

Трансформација породице – друштвени, 
економски и демографски утицаји на 
породичну трансформацију

25.05.2011.

394. Мирјана Реметић Mедицински 
факултет

Ризични и протективни фактори у генези 
поремећаја менталног здравља дјеце 
предшколске доби

30.05.2011.

395.
Jасмина 
Недељковић 
Остојић

Архитектонско-
грађевински 
факултет

Анализа методе премера грађевинских 
објеката 3D ласерским скенерима 11.06.2011.

396. Игор Тодоровић Економски факултет
Корпоративно управљање као фактор 
стратегијског менаџмента - Анализа предузећа 
са Бањалучке и Бечке берзе

17.06.2011.

397. Спахија Козлић Филозофски 
факултет

Истраживање значења феномена слободе у 
доба технике – прилог анализи деконструкције 
хуманума

25.06.2011.

398. Биљана 
Милошевић

Факултет 
политичких наука

Друштвене детерминанте девијантног 
понашања у мултиетничком друштву 30.06.2011.

399. Предраг Гајић Економски факултет
Могућности рачуноводствене информационе 
подршке управљању кључним факторима 
тржишног успјеха – стратегијски приступ

16.07.2011.

400. Тања Чолић Филозофски 
факултет

Припрема ученика редовне школе за 
прихватање дјеце са посебним потребама 05.09.2011.

401. Весна Шућур - 
Јањетовић

Факултет 
политичких наука

Социјални рад у интеграцији жртава трговине 
људима у Босни и Херцеговини 09.09.2011.

402. Витомир 
Слијепчевић Економски факултет

Предузетнички принципи пословања 
савремене банке 26.10.2011.
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403. Живорад 
Миленовић

Филозофски 
факултет

Положај, функције и стил рада наставника у 
традиционалној и инклузивној настави 09.11.2011.

404. Благоје Шупић Економски факултет
Стварање и финансијски ефекти 
електроенергетског тржишта Југоисточне 
Европе

11.11.2011.

405. Гордана Ђокић Економски факултет
Еволуција регулације приватизованог 
монополског јавног сектора у ЕУ: од златне 
дионице до РЕГРЕФ-а

18.11.2011.

406. Зоран 
Величковић

Електротехнички 
факултет

Оптимизација алгоритама протокола 
преплетених слојева 03.12.2011.

407. Сања Јосифовић-
Елезовић

Филолошки 
факултет

Вредновање језичких вештина у настави 
енглеског језика као страног 10.12.2011.

408. Дарко Паспаљ Факултет физичког 
васпитања и спорта

Морфолошке карактеристике и 
психомоторичке способности студената 
Високе школе унутрашњих послова у 
функцији рјешавања проблемских ситуација

12.12.2011.

409. Радомир Зрнић Факултет физичког 
васпитања и спорта

Нивои трансформационих промјена 
антрополошких димензија жена под утицајем 
различитих модела спортско- рекреативних 
активности.

14.12.2011.

410. Синиша Митрић Пољопривредни 
факултет

Проучавање биолошке активности, 
перзистентности и мобилности имазетапира 
у земљишту

22.12.2011.

411. Љиљана 
Аћимовић

Филолошки 
факултет

Историја српске германистике
23.12.2011.

412. Ранко Вулић Правни факултет
Економска интересна групација француског 
права 24.12.2011.

413. Дарко Бродић Електротехнички 
факултет

Оптимизација алгоритама за екстракцију 
референтне линије и нагиба текста 27.12.2011.

414. Милица Пецељ
Природно-
математички 
факултет

Биоклиматска анализа бањских мјеста у 
Републици Српској у функцији развоја 
туризма

23.12.2011.

415. Лејла Муратовић Филозофски 
факултет

Мотивација постигнућа и стратегије учења 
средњошколаца 04.01.2012.

416.
Тамара 
Прерадовић 
Ковачевић

Mедицински 
факултет

Значај ехокардиографије за процјену функције 
десног срца код пацијената на хемодијализи 23.01.2012.

417. Косана Станетић Mедицински 
факултет

Заступљеност синдрома сагоријевања на послу 
љекара породичне медицине у Републици 
Српској

24.01.2012.

418. Милорад 
Вукановић

Филозофски 
факултет

Српска православна црквена општина у 
Дубровнику (1790–1918) 31.01.2012.

419. Драгиша Васић Филозофски 
факултет

Теслић и околина између феудализма и 
капитализма (1878-1941) 31.01.2012.

420. Златан 
Стојановић

Mедицински 
факултет

Клиничко-анатомска анализа 
цереброваскуларних лезија и интензитет 
психопатолошких феномена код болесника са 
инзултом

03.02.2012.
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421. Саша Јовановић Факултет физичког 
васпитања и спорта

Ефекти тренажних програма обуке на 
извођење плесова ученика млађег школског 
узраста

06.02.2012.

422. Славиша Јењић Филозофски 
факултет

Идентификација узрока и начини 
разрјешавања конфликата међу ученицима 10.02.2012.

423. Антонија Верхаз Mедицински 
факултет

Епидемиолошке, клиничко-биохемијске и 
патохистолошке карактеристике хроничних 
ц хепатитиса код болесника лијечених у 
Клиници за инфективне болести у Бањој Луци

17.02.2012.

424. Јеленко Бојић Филозофски 
факултет

Педагошко-историјске вриједности Школског 
вјесника у развоју просвјете у Босни и 
Херцеговини

23.02.2012.

425. Татјана Ботић Технолошки 
факултет

Хемијско-технолошка и еколошка 
истраживања ре-рафинације кориштеног 
моторног уља

16.03.2012.

426. Горан Јањић Машински факултет
Истраживање и развој система холистичког 
управљања енергентима региона 23.03.2012.

427. Велимир 
Каравелић

Академија 
умјетности

Методички приступ уџбеничкој и 
приручничкој литератури ликовне културе 
кроз историју српске просвете

27.03.2012.

428. Маја Хрвановић Академија 
умјетности

Визуелна комуникација у настави ликовне 
културе 24.04.2012.

429. Драгослав 
Добраш Машински факултет

Истраживање утицаја попречног нагиба 
горионика код савремених метода МАГ 
заваривања

27.04.2012.

430. Раденко 
Јотановић Правни факултет

Право на физички интегритет личности у 
грађанском праву 27.04.2012.

431. Марија Летић Филолошки 
факултет

Англосаксонска култура у дјелима Борислава 
Пекића 28.04.2012.

432. Жељко 
Стјепановић Економски факултет

Утицај информационих технологија на 
савремено рачуноводство 21.05.2012.

433. Бошко Мандић Економски факултет
Утицај квантитативне структуре улагања и 
трошења капитала на квалитет економије 
привређивања

11.06.2012.

434. Саша Вученовић Економски факултет
Ефикасност управљања предузетничким 
пројектима 20.06.2012.

435. Новак 
Дамјановић

Технолошки 
факултет

Истраживање утицаја састава полазних 
сировина и додатака адитива на 
нискотемпературне карактеристике биодизела 
(МЕМК)

27.06.2012.

436. Душан 
Ранђеловић

Филозофски 
факултет

Стилови учења и моделирање процеса учења
09.07.2012.

437. Владимир 
Јаковљевић

Факултет физичког 
васпитања и спорта

Ефекти примјене новог модела тренинга 
трчања на 1500 метара 10.07.2012.

438. Славица 
Самарџић

Пољопривредни 
факултет

Типични херцеговачки производ сир из мијеха 
у функцији руралног развоја Херцеговине 12.07.2012.

439. Ката Сењак Правни факултет Правни статус нотара 13.07.2012.
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440. Сретенка 
Марковић

Пољопривредни 
факултет

Прорачун референтне евапотранспирације 
на подручју Републике Српске у условима 
лимитираних климатских података

21.09.2012.

441. Драгана 
Шћеповић

Факултет 
политичких наука

Утицај поремећених породичних односа на 
психосоцијални развој и понашање дјеце 21.09.2012.

442. Бесим Салкић Пољопривредни 
факултет

Карактеризација аутохтоног генофонда 
крушке у БиХ 27.09.2012.

443. Гордана Роквић Пољопривредни 
факултет

Истраживање модела руралног развоја Босне 
и Херцеговине кореспондентног са политиком 
руралног развоја Европске уније

05.10.2012.

444. Љиљана Милић 
Марковић

Архитектонско-
грађевински 
факултет

Управљање пројектовањем реконструкције 
железничких пруга са вредновањем 
варијантних решења

09.11.2012.

445. Оливера Долић Mедицински 
факултет

Aнализа повезаности каријес ризика трудница 
са каријес ризиком њихове дјеце 15.11.2012.

446. Небојша 
Мацановић

Филозофски 
факултет

Криминогена инфицираност, њена обиљежја 
и могућност превенције и ресоцијализације 
ученика и малољетних делинквената у 
основној и средњој школи

06.12.2012.

447. Бранко Барош Економски факултет

Могућности повећања организационе 
ефикасности јавних предузећа 
водоснабдјевања увођењем интерног 
предузетништва

25.12.2012.

448. Мирјана Гњатић Mедицински 
факултет

Клиничка студија квалитета живота 
пацијената са неурогеним парализама 
ларинкса

15.01.2013.

449. Зоран Петровић Технолошки 
факултет

Проучавање структуре адсорбованих 
хемијских једињења из базних уља на 
киселином активираним природним 
адсорбентима

16.01.2013.

450. Лана Нежић Mедицински 
факултет

Улога симвастатина у апоптози имуних ћелија 
у ендотоксичном шоку 23.01.2013.

451. Зоран Васиљевић Правни факултет
Привредноправни аспекти кредита- уговор о 
кредиту 07.02.2013.

452. Милорад 
Грујичић

Mедицински 
факултет

Утицај добре регулације крвног притиска на 
прогресију хроничне бубрежне болести 08.02.2013.

453. Игор Крчмар Електротехнички 
факултет

Једна класа адаптивних алгоритама за 
идентификацију и управљање нелинеарним 
процесима

08.02.2013.

454. Драгица Панић-
Кашански

Академија 
умјетности

Архаично и савремено у традиционалној 
музици данас на примјеру „изворњака” 
вокално-инструменталних састава 
сјевероисточне Босне и Посавине

16.02.2013.

455. Ранка Перић 
Ромић

Факултет 
политичких наука

Простор града, сиромаштво и социјална 
искљученост 27.02.2013.

456. Азем Пољић Факултет 
политичких наука

Социјални рад са дисфункционалним 
породицама 05.03.2013.

457. Милорад 
Живковић

Mедицински 
факултет

Фертилни капацитет адолесцената Републике 
Српске 18.03.2013.
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458. Горан Достић Економски факултет
Улога ризичног капитала у развоју 
иновативног бизниса 22.03.2013.

459. Аранђел 
Смиљанић

Филозофски 
факултет

Дипломатија обласних господара у Босни
11.04.2013.

460.
Татјана 
Јовановић-
Цветковић

Пољопривредни 
факултет

Анатомско-морфолошка и цито-хистолошка 
евалуација репродуктивних органа аутохтоних 
сорти винове лозе БиХ

12.04.2013.

461. Дијана Тица Филолошки 
факултет

Трагичне јунакиње у енглеском роману 
деветнаестог вијека 11.05.2013.

462. Александар 
Кукрић

Факултет физичког 
васпитања и спорта

Релације тјелесних димензија и мишићне снаге 
при извођењу брзих покрета 14.05.2013.

463. Ненад 
Танасковић

Mедицински 
факултет

Процена резултата реконструкције прелома 
орбите аутогеним и нересорптивним 
материјалима

16.05.2013.

464. Маја Трифуновић Филозофски 
факултет

Однос мотивационих и емоционалних стилова 
ученика 22.05.2013.

465. Љубо Лепир Факултет 
политичких наука

Социјална заштита старих у Републици 
Српској 24.05.2013.

466. Емина Беговић Филозофски 
факултет

Арт-терапија и социјализација дјеце са 
проблемима у понашању 25.05.2013.

467. Санда Додик Академија 
умјетности

Веза архаичног и савременог звука у циклусу 
„Музика октоиха” Љубице Марић 07.06.2013.

468. Свјетлана Лолић
Природно-
математички 
факултет

Микробиолошка анализа стања и квалитета 
воде рибњака Бардача 13.06.2013.

469. Немања Ђукић Факултет 
политичких наука

Инструменти социјалне контроле појединаца 
друштвених група и јавног мњења у 
савременом друштву

14.06.2013.

470. Биљана Лубарда
Природно-
математички 
факултет

Хоролошка анализа балканске ендемичне 
флоре на територији Босне и Херцеговине 19.06.2013.

471. Недим 
Солаковић

Mедицински 
факултет

Примјена изотоне, хипертоне и хипертоно 
– хиперонкотске интравенске прехидрације 
у превенцији хипотензије у спиналној 
анестезији

27.06.2013.

472. Јосип Билић
Природно-
математички 
факултет

Геоморфологија Рилића и Вргорачке загоре
03.07.2013.

473. Игор Милуновић
Природно-
математички 
факултет

Lumbricus terrestris и Lumbricus rubellus 
(Oligochaeta, Annelida) kao тест организми за 
екотоксиколошко процјењивање квалитета 
(пољопривредног) земљишта контаминираног 
хербицидима Stomp 330 E и Radazin T-50

04.07.2013.

474. Драгомир 
Козомара

Филолошки 
факултет

Српски посавски говор између Врбаса и 
Укрине 05.09.2013.

475. Светлана 
Боројевић

Филозофски 
факултет

Визуелна пажња и опажање илузорних 
контура 16.09.2013.
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476. Саид 
Хасанбеговић

Факултет физичког 
васпитања и спорта

Утицај експерименталног програма наставе 
на развој мотивације ученика средње школе 
према физичком васпитању

26.09.2013.

477. Горана 
Тешановић

Факултет физичког 
васпитања и спорта

Примјене садржаја корективног садржаја 
вјежбања у настави физичког васпитања и 
његов утицај на промјене постуралног става 
средњошколске омладине

30.09.2013.

478. Дражен Брђанин Електротехнички 
факултет

Аутоматизовано пројектовање концептуалног 
модела базе података на основу пословног 
модела

05.10.2013.

479. Јасмин Софтић Mедицински 
факултет

Разлике у квалитету апстиненције и особинама 
хероинских овисника на метадонском 
програму и послије детоксификације

18.10.2013.

480. Маргарета 
Скопљак

Филозофски 
факултет

Утицај методичких модела интерактивног 
учења на ток наставне комуникације и 
васпитно-образовне исходе

22.10.2013.

481. Алексеј 
Милошевић

Природно-
математички 
факултет

Офиолитски меланж сјеверне Козаре и сјајни 
шкриљци Просаре (геологија и минерагенија) 30.10.2013. 

482. Суада 
Селимовић

Факултет 
политичких наука

Развој партнерских модела социјалних услуга 
у Босни и Херцеговини 14.11.2013.

483. Југослав Брујић Шумарски факултет
Шумска вегетација Чемернице

15.11.2013.

484. Сања Гргић Mедицински 
факултет

Значај интратекалног олигоклоналног 
имуноглобулина Г у дијагнози и прогнози 
мултипле склерозе

22.11.2013.

485. Фикрет Миџић Филозофски 
факултет

Тврђаве-градови Поуња у османском и 
аустроугарском раздобљу 22.11.2013.

486. Александра 
Грбић

Mедицински 
факултет

Утицај краткотрајне моноинсулинске и 
комбиноване терапије на инсулиносекреторну 
функцију у болесника са дијабетес мелитусом 
тип 2 и секундарним неуспјехом оралне 
терапије

06.12.2013.

487.
Ванда 
Марковић-
Пековић

Mедицински 
факултет

Употреба лијекова у геријатријској 
популацији Републике Српске – структура, 
полифармација и потенцијалне интеракције

13.12.2013.

488. Милијана Окиљ
Архитектонско-
грађевинско-
геодетски факултет

Цркве са прислоњеним луковима- поријекло 
облика, типологија и распрострањеност на 
Балканском полуострву

13.12.2013.

489. Жељко Рачић Економски 
факултет

Вишеатрибутивно одлучивање – методе, 
примјена, очекивани правци развоја 20.12.2013.

490. Јелена Јањић Филолошки 
факултет

Књижевна и издавачка дјелатност Симеона 
Милутиновића Сарајлије (текстолошки и 
библиографски аспекти)

23.12.2013.

491. Душко Трнинић Факултет 
политичких наука

Културно-идеолошки аспекти глобализације
25.12.2013.

492. Биљана Пећанац Технолошки 
факултет

Утицај избора омотача на квалитет 
традиционалних ферментисаних кобасица 26.12.2013.
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493. Смиљана Параш
Природно-
математички 
факултет

Морфолошке и ултраструктурне промене 
ендокриног панкреаса пацова Wistar 
соја под утицајем високофреквентних 
електромагнетних поља

21.01.2014.

494. Деан Ђирото Mедицински 
факултет

Улога декомпресијске краниектомије у 
лијечењу тешке озљеде мозга праћене 
унутарлубањским крварењем

24.01.2014.

495. Горан Мирјанић Пољопривредни 
факултет

Испитивање пивског квасца и сладовине у 
исхрани медоносне пчеле 24.01.2014.

496. Владимир 
Рисојевић

Електротехнички 
факултет

Класификација слика добијених техникама 
даљинске детекције 08.02.2014.

497.
Тања 
Мишлицки-
Томић

Природно-
математички 
факултет

Поткозарје, регионално-географски проблеми 
развоја 26.02.2014.

498. Милица Дробац Филозофски 
факултет

Психолошки ефекти вјежбе и трансфера у 
развоју креативности код интелектуално 
даровитих ученика виших разреда основне 
школе 

27.02.2014.

499. Славко Шајић Електротехнички 
факултет

Прилог синхронизацији радио-
комуникационих система у условима велике 
вјероватноће грешке у радио-каналу

01.03.2014.

500. Владан 
Мирјанић

Mедицински 
факултет

Наноструктура ортодонских адхезива и 
глеђи зуба након њеног нагризања у циљу 
фиксирања бравица

18.03.2014.

501. Маја Травар Mедицински 
факултет

Интерферон ламбда у имунском одговору на 
Mycobacterium tuberculosis 21.03.2014.

502. Димитрије 
Марковић

Пољопривредни 
факултет

Алелобиотски односи и њихова улога у 
биолошкој контроли биљних ваши на 
кукурузу

04.04.2014.

503. Саша Папуга Технолошки 
факултет

Назив докторске дисертације: Копиролиза 
отпадне пластике и биомасе 14.04.2014.

504. Александар 
Савић

Технолошки 
факултет

Назив докторске дисертације: Утицај 
ензиматских пектолитичких третмана на 
производњу и антиоксидативне особине 
воћног вина од јабуке 

15.04.2014.

505. Миро Стипић Економски 
факултет

Продајни канали у функцији развоја тржишта 
осигурања у Републици Хрватској 16.04.2014.

506. Бранко Ђурић Пољопривредни 
факултет

Квантитативне и квалитативне особине 
камилице (Chamomila recutita L.) и питоме 
нане (Mentha piperita L.) при органском и 
конвенционалном моделу фертилизације

17.04.2014.

507. Сабина Шехић Економски 
факултет

Развој модела побољшања пословних процеса 
у функцији успјешности пословања 25.04.2014.

508. Мијана Кубурић-
Мацура 

Филолошки 
факултет

Систем синтаксичких концесивних јединица у 
савременом српском језику 10.05.2014.

509. Нихад Омеровић Рударски факултет
Оптимизација уситњавања еруптивних 
агрегата примјеном савремених рачунарских 
технологија

13.05.2014.
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510. Нера Зивлак 
Радуловић

Mедицински 
факултет

Карактеристике личности као предиктор 
криминогеног понашања зависника од 
алкохола 

23.05.2014.

511. Николина 
Гердијан

Факултет физичког 
васпитања и спорта

Акутни ефекти статичких и динамичких 
истезања на испољавање силе и снаге мишића 
наткољенице

26.05.2014.

512. Семир Фејзић Рударски факултет
Напонска анализа подграђивања подземних 
просторија у слојевитим лежиштима 
анкерисањем 

27.05.2014.

513. Жељко 
Савановић

Филозофски 
факултет

Мостови и мостоградња у Врбаској бановини 
за вријеме Бана Милосављевића (1929-1934) 29.05.2014.

514. Бошко 
Бранковић

Филозофски 
факултет

Спољни аспект покрета за вјерску аутономију 
у Босни и Херцеговини од 1896. до 1905. 
године

29.05.2014.

515. Весна Зарковић Филозофски 
факултет

Косово и Метохија у политици великих сила 
крајем XIX и почетком XX века 30.05.2014.

516. Југослав Вук 
Тепић 

Филозофски 
факултет

Појам егзистенције у филозофији Кјеркегора 
и Сартра – противурјечја и паралеле 30.05.2014.

517. Славица 
Тутњевић

Филозофски 
факултет

Способност категоризације предмета код 
дјеце од 14 до 20 мјесеци старости 07.06.2014.

518. Борислав 
Малиновић

Технолошки 
факултет

Примјена анодне оксидације при 
пречишћавању отпадних вода и рециклирања 
раствора у галванотехници

13.06.2014.

519. Весна Мрдаљ Пољопривредни 
факултет

Могућности развоја аграрног сектора 
Републике Српске на принципима Заједничке 
аграрне политике ЕУ

21.06.2014.

520. Сања Гњато Mедицински 
факултет

Квалитет живота пацијената санираних 
фиксним и мобилним стоматопротетичким 
радовима

03.07.2014.

521. Весна Петковић Mедицински 
факултет

Јавноздравствени значај контроле 
контаминаната и резидуа у храни 04.07.2014.

522. Перица Рајчевић Економски 
факултет

Ограничења и могућности монетарне 
политике у кризним периодима развоја 07.07.2014.

523. Ладислав 
Василишин

Технолошки 
факултет

Назив докторске дисертације: Задовољење 
РДА вриједности минералних материја воћа 
у исхрани

11.07.2014.

524. Боривоје 
Милошевић 

Филозофски 
факултет

Српско православно свештенство у Босни 
и Херцеговини у аустроугарском раздобљу 
1878–1918.

18.07.2014.

525. Кенела Зуко Филозофски 
факултет

Стратегија управљања развојним промјенама 
у савременој школи 19.07.2014.

526. Весна Рудић 
Грујић

Mедицински 
факултет

Учесталост и чиниоци ризика за појаву 
гестацијског дијабетеса 28.08.2014.

527.
Александра 
Доминовић-
Ковачевић

Mедицински 
факултет

Евалуација дијагностичког алгоритма код 
амиотрофичне латералне склерозе 29.08.2014.
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528. Саша Вујновић Mедицински 
факултет

Евалуација магнетно резонантне 
холангиопанкреатографије у предикцији 
тежине извођења елективне лапароскопске 
холецистектомије

02.09.2014.

529. Милутин Матић Факултет 
политичких наука

Обнова и развој села – један од националних 
приоритета у Републици Србији на почетку 
XXI века, 2010-2025.

02.09.2014.

530. Драгица 
Драгановић

Mедицински 
факултет

Корелација маркера оксидативног стреса 
са морфолошком анализом постељице код 
хипертензије у трудноћи

05.09.2014.

531. Амра 
Имширагић

Филозофски 
факултет

Вршњачко насиље и његове посљедице по 
дјецу са посебним потребама 25.09.2014.

532. Јулија Алексић
Архитектонско-
грађевинско-
геодетски факултет

Савремени модели мобилних 
префабрикованих објеката у кризним 
подручјима

11.10.2014.

533. Драган 
Мацановић

Архитектонско-
грађевинско-
геодетски факултет

Оптимални модел евиденције непокретности
13.10.2014.

534. Тања 
Максимовић

Природно-
математички 
факултет

Карактеризација антиоксидативног 
метаболизма водених макрофита: Phragmites 
communis (Trin.), Utricularia vulgaris (L.) и 
Salvinia natans (L.) All.

15.10.2014.

535. Александар 
Борковић

Архитектонско-
грађевинско-
геодетски факултет

Геометријски нелинеарна анализа 
призматичних љуски примјеном метода 
коначних трака

17.10.2014.

536. Александра 
Ђери

Mедицински 
факултет

Ефекти минерал триоксид агрегата и 
калцијум хидроксида на пулпу зуба пацова са 
експериментално изазваним diabetes melltis-
ом типа 1

17.10.2014.

537. Саша Чворо
Архитектонско-
грађевинско-
геодетски факултет

Истраживање образаца за унапређење 
ваздушног комфора простора у циљу 
енергетске ефикасности зграда

20.10.2014.

538. Далиборка 
Тадић

Mедицински 
факултет

Преваленција васкуларних коморбидитета 
у мултиплој склерози; повезаност са 
онеспособљеношћу болесника

10.11.2014.

539.
Јадранка 
Ђурановић-
Миличић

Mедицински 
факултет

Значај вагиналног ултразвука у дијагностици 
узрока крварења у перименопаузи и 
постменопаузи 

14.11.2014.

540. Игор Сладојевић Mедицински 
факултет

Квантитативна анализа менискуса и 
синовијалне мембране зглоба кољена човјека 14.11.2014.

541.
Бранка 
Чанчаревић 
Ђајић

Mедицински 
факултет

Улога доплер параметара у предикцији 
перинаталног исхода код интраутерусног 
застоја у расту плода

14.11.2014.

542. Дијана 
Симоновић

Архитектонско-
грађевинско-
геодетски факултет

Истраживање могућности обнове и 
унапређења урбаног идентитета Бањалуке 
као пејзажног града путем урбанистичке 
регулације

20.11.2014.

543.
Тамара 
Стојановић-
Ђорђевић

Филозофски 
факултет

Школа – фактор остваривања националних и 
глобалних вриједности 05.12.2014.
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544. Синиша Лакић Филозофски 
факултет

Мултиметодна валидација психометријски 
дефинисаног конструкта савјесности 13.12.2014.

545. Наташа 
Кнежевић

Mедицински 
факултет

Клиничка и експериментална испитивања 
ефеката различитих средстава за бијељење 
зуба и квалитета везе композитних 
материјала за избијељене зубе

26.12.2014.

546. Мирјана 
Зељковић Правни факултет

Правни аспекти одговорности извођача 
грађевинских радова у упоредном праву 26.12.2014.

547. Марко Шантић Економски 
факултет

Утицај интегриране маркетиншке 
комуникације на ставове туриста о 
туристичкој дестинацији

27.12.2014.

548. Драгица Ристић Правни факултет
Уговор о факторингу са посебним освртом 
на факторинг као инструмент финансирања 
пословних субјеката

27.12.2014.

549. Наташа Тртић Mедицински 
факултет

Микробиолошка анализа ефеката различитих 
модалитета терапије обољелих од агресивне 
пародонтопатије

22.01.2015.

550. Андреа Пухалић Факултет 
политичких наука

Вриједносне и етичке основе социјалног 
рада са дјецом и породицом у Босни и 
Херцеговини

22.01.2015.

551. Валентина 
Веселиновић

Mедицински 
факултет

Утицај старења трајних и условно трајних 
цемената на ретенцију имплантно ношених 
фиксних зубних надокнада

29.01.2015.

552. Сања Љубишић Филолошки 
факултет

Филолошке и методичке вриједности 
уџбеника латинског језика у Босни и 
Херцеговини од 1918. до 1941. године

04.02.2015.

553. Матеј Савић Правни факултет
Проблеми државноправног субјективитета у 
савременим изазовима међународног права 07.02.2015.

554.
Сања 
Вукадиновић 
Стојановић

Mедицински 
факултет

Дејство антидепресивних лијекова на дужину 
QТ интервала код депресивних пацијената са 
алкохолном зависношћу

07.03.2015.

555. Радмила 
Арбутина

Mедицински 
факултет

Утицај ксеростомије као нуспојаве примјене 
антихипертензива на појаву и развој 
ерозивних промјена на зубима

20.03.2015.

556. Славојка 
Бештић-Бронза

Филозофски 
факултет

Уједињење Њемачке и југословенско јавно 
мњење 14.04.2015.

557. Горан Вучић Технолошки 
факултет

Утицај технолошких поступака на боју и 
квалитет саламурених производа од меса 16.04.2015.

558. Јелена Граховац Правни факултет
Правни аспекти несаобразности робе у праву 
међународне трговине 17.04.2015.

559. Далибор 
Пејаковић Правни факултет

Правни аспекти накнаде штете из осигурања 
у међународном превозу робе 24.04.2015.

560. Жељко Секулић Факултет физичког 
васпитања и спорта

Промјене индикатора анаеробног 
метаболизма током интермитентног рада 
максималног интензитета код фудбалера

24.04.2015.

561. Драган Шућур Филозофски 
факултет

Српска православна црква у Босни и 
Херцеговини (1945–1958) 30.04.2015.

562. Бранка Топић 
Павковић

Економски 
факултет

Процес монетарног интегрисања у условима 
кризе 08.05.2015.
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563. Екрем Хаџић Факултет физичког 
васпитања и спорта

Утицај специфичног програма физичке обуке 
на трансформацију моторичких способности 
и морфолошких карактеристика омладине 
узраста од 18 до 26 година

21.05.2015.

564. Жељко 
Ковачевић

Факултет физичког 
васпитања и спорта

Здравствена и антрополошка обиљежја 
различито кинезиолошки ангажованих 
студентица

27.05.2015.

565. Татјана Ножица 
Радуловић

Mедицински 
факултет

Квалитет живота пацијената након 
имплантације тоталне ендопротезе кољена и 
медицинске рехабилитације

05.06.2015.

566. Драган Ћузулан Филозофски 
факултет

Етичко и онтолошко у Левинасовој 
филозофији 05.06.2015.

567. Фуад Џанковић Mедицински 
факултет

Значај процјене степена трауматских лезија 
синдезмозе на коначну функцију скочног 
зглоба

12.06.2015.

568. Ђорђе Раковић Правни факултет
Посебне врсте легата (испоруке)

27.06.2015.

569. Ђука Нинковић 
Барош

Mедицински 
факултет

Значај аутологног серум кожног теста у 
разликовању хроничне аутоимуне и хроничне 
идиопатске уртикарије

30.06.2015.

570. Мирослав Ђурић Филозофски 
факултет

Социјално-психолошки аспекти реаговања 
адолесцената на вршњачко насиље 03.07.2015.

571. Ирина 
Ковачевић

Факултет 
политичких наука

Глобално ризично друштво и одрживи развој
09.07.2015.

572. Игор Симановић Филолошки 
факултет

Развој српске компаратистике до 1925. године
09.07.2015.

573. Малина Чворо
Архитектонско-
грађевинско-
геодетски факултет

Трансформација приобаља у функцији 
унапређења идентитета градова Републике 
Српске и БиХ

17.07.2015.

574. Фејзо Беговић Пољопривредни 
факултет

Генотипске специфичности минералне 
исхране јагодастих воћака у култури in vitro 23.07.2015.

575. Небојша 
Кнежевић

Технолошки 
факултет

Утицај структуре и фазе деградације 
комуналног отпада на састав процједних вода 
са депонија и избор поступака пречишћавања

03.09.2015.

576. Саша Мићин Технолошки 
факултет

Корозионе карактеристике електрохемијских 
превлака тројних легура цинка 18.09.2015.

577. Семир Шејтанић Филозофски 
факултет

Комуникација учесника васпитно-образовног 
процеса у дидактичким теоријама и наставној 
пракси

18.09.2015.

578. Татјана 
Богојевић

Филолошки 
факултет

Културна и просветна делатност Адама 
Драгосављевића 23.09.2015.

579. Драган 
Живаљевић

Факултет 
политичких наука

Обележја и социјална заштита популације 
бескућника у Републици Српској и Србији 28.09.2015.

580. Жељко 
Ивановић

Електротехнички 
факултет

Оптимизација ефикасности DC/DC 
претварача у обновљивим изворима 
електричне енергије

08.10.2015.

581. Горан Гојковић Филозофски 
факултет

Хајдегерово Dasein zum Tode као аутентична 
егзистенција. Онтолошки аспекти истрчавања 
ка смрти

14.10.2015.
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582. Ненад Малић Пољопривредни 
факултет

Рекултивација станарских депосола 
примјеном агромелиоративних мјера и 
сјетвом травно-легуминозних смјеса.

05.11.2015.

583. Борис Бабић Филозофски 
факултет

Византија у дјелима српских средњовјековних 
писаца 11.11.2015.

584. Марија 
Обрадовић

Mедицински 
факултет

Распрострањеност каријеса раног дјетињства 
и дејство денталних лакова на почетне 
кариозне лезије

20.11.2015.

585. Авдо Шакушић Mедицински 
факултет

Промјене у породичним компетенцијама и 
породичној кохезији зависника о алкохолу 
послије успостављене апстиненције

20.11.2015.

586. Јелена 
Дамјановић Правни факултет

Уговор о лиценци као основ за промет права 
индустријске својине 26.11.2015.

587. Татјана Марић Филозофски 
факултет

Родитељски стилови васпитања, стидљивост и 
укљученост ученика у наставу 2.12.2015.

588. Млађен 
Трифуновић

Природно-
математички 
факултет

Анализа структурних компонената 
просторног мишљења у средњошколској 
географској уџбеничкој литератури у 
Републици Српској

09.12.2015.

589. Миодраг Лукић Економски 
факултет

Предузетништво у функцији развоја 
руралних подручја у Босни и Херцеговини 29.12.2015.

590.
Кристина 
Бобрек 
Мацановић

Економски 
факултет

Употреба глобалних друштвених медија 
у функцији ефикасности интегрисаних 
маркетиншких комуникација

25.1.2016.

591. Илија 
Стојановић

Економски 
факултет

Парадигма доброг управљања у функцији 
одрживог економског развоја 28.1.2016.

592.
Александра 
Лончар 
Раичевић

Филолошки 
факултет Прозодија речи у говору ужичког краја 12.2.2016.

593. Тијана 
Ковачевић

Mедицински 
факултет

Индивидуализација дозе ванкомицина код 
пацијената обољелих од сепсе 11.4.2016.

594. Предраг 
Јовановић

Mедицински 
факултет

Предиктивни скорови за терапеутску 
ендоскопску ретроградну 
холангиопанкреатографију у пацијената са 
сумњом на холедохолитијазу

15.4.2016.

595. Верица 
Петровић

Mедицински 
факултет

Карактеристике метаболичког синдрома код 
одраслог становништва регистрованог у ЈЗУ 
„Дом здравља” Бања Лука

19.4.2016.

596. Драган Глигорић Економски 
факултет

Утицај примјене режима чврстог фиксног 
девизног курса на равнотежу текућег биланса 22.4.2016.

597. Зоран 
Маличевић

Пољопривредни 
факултет

Утицај функционалности орошивача на 
квалитет заштите засада јабуке у зависности 
од норме третирања

27.5.2016.

598. Бранка Золак 
Пољашевић

Економски 
факултет

Квалитет менаџмента људских ресурса у 
функцији успјешности пословања 31.5.2016.

599. Драган 
Миловановић

Економски 
факултет

Пословна предвиђања у функцији пословног 
реструктурирања предузећа 3.6.2016.
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600. Сузана Савић Mедицински 
факултет

Ефекти примjeнe клиничкoг вoдичa у 
лиjeчeњу пaциjeнaтa сa диjaбeтeс мeлитусoм 
тип 2

6.6.2016.

601. Душанка 
Данојевић

Mедицински 
факултет

Утицај физичке активности на ментално 
здравље одраслог становништва у Републици 
Српској

8.6.2016.

602. Бојан Ћудић Економски 
факултет

Улога и значај фондова ризичног капитала на 
раст и развој малих и средњих предузећа 10.6.2016.

603 Марина Антић Пољопривредни 
факултет Самоникле воћке парк шуме Старчевица 15.6. 2016.

604. Јелена Круљ 
Драшковић

Филозофски 
факултет

Могућности и домети усвајања 
мултикултурних вриједности у васпитању и 
образовању

21.6.2016.

605. Раденко 
Јанковић Правни факултет

Поступак за издавање казненог налога у 
кривичнопроцесном законодавству Босне и 
Херцеговине

24.6.2016.

606. Зора Чоловић 
Шарић

Пољопривредни 
факултет

Ергостерол као маркер присуства 
микотоксина у храни за животиње 5.7.2016.

607. Горан Пашић Факултет физичког 
васпитања и спорта

Релације морфолошких карактеристика 
кајакаша и кануиста са резултатима у 
дисциплинама спуста

7.7.2016.

608. Драган Чомић Шумарски факултет
Економско моделирање генерисања карбон 
кредита у засадима топола 14.7.2016.

609. Ивана Грубешић Правни факултет
Савремене тенденције у развоју права 
запосленика на партиципацију 23.8.2016.

610. Горан 
Стојановић

Филозофски 
факултет

Утемељење моралног суђења у биоетици
27.8.2016.

611. Тајана Сердар 
Раковић

Економски 
факултет

Избор модела процјене вриједности 
предузећа у условима кризе и неактивног 
тржишта капитала

29.8.2016.

612. Џенан Куловић Економски 
факултет

Утицај компетенција менаџера на пословну 
изврсност предузећа 29.8.2016.

613. Дарко Томаш Економски 
факултет

Моделирање процеса у интерној ревизији у 
циљу отклањања превара у пословању 30.8.2016.

614. Александар 
Јанковић

Факултет 
политичких наука

Промјене вриједносних оријентација младих у 
Републици Српској 1.9.2016.

615. Алма Авдић Филозофски 
факултет

Узроци и педагошка превенција поремећаја 
понашања ученика основношколског узраста 8.9.2016.

616. Маја 
Манојловић

Природно-
математички 
факултет

Екотоксиколошка истраживања 
интоксикације олово-ацетатом и алоксаном 
Wistar пацова инфицираних ешерихијом 
(Escherichia coli)

15.9.2016.

617. Весна Палексић Mедицински 
факултет

Утицај професионалног стреса и синдрома 
сагоријевања на квалитет живота и радну 
способност полиције казнено-поправних 
установа

16.9.2016.

618. Гордана Броћета
Архитектонско-
грађевинско-
геодетски факултет

Утицај врсте агрегата на трајност 
конструкција од самозбијајућег бетона 27.9.2016.
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619. Клементина Нук 
Вуковић

Филозофски 
факултет

Повезаност стресора, стилова суочавања са 
стресом и анксиозних поремећаја 30.9.2016.

620. Драган Јевтић
Архитектонско-
грађевинско-
геодетски факултет

Могућности и правци осавремењавања 
српског православног црквеног градитељства 
на примјеру Епархије зворничко-тузланске

6.10.2016.

621. Слава Сукара Медицински 
факултет

Утицај ксилитола на ниво стрептококус
мутанса у дјеце са смањеном концентрацијом 
витамина Д у серуму

27.10.2016.

622. Снежана 
Самарџић

Филозофски 
факултет

Карактеристике породичне динамике
код психотичних и непсихотичних 
починилаца кривичних дјела

29.10.2016.

623. Жељко Вукић Факултет физичког 
васпитања и спорта

Релације различитих модела хода уз нагиб са 
функционалним способностима и
морфолошким карактеристикама

17.11.2016.

624. Душко Лепир Факултет физичког 
васпитања и спорта

Емоционална интелигенција као предиктор 
спортског успјеха и задовољства
бављења спортом

18.11.2016.

625. Огњен Ерић Економски
факултет

Утицај инвестиција Европске уније на
развој Западног Балкана 19.11.2016.

626. Саша Лакета Филозофски 
факултет Хјум и трансцендентална филозофија 30.11.2016.

627.
Мелиса 
Ахмедбеговић-
Пјано

Медицински 
факултет

Видна оштрина и резидуална
рефракција након имплантације ирис-
фиксирајућих факичних сочива код
миопије

8.12.2016.

628.
Анђелка 
Крстановић-
Јанковић

Филолошки 
факултет

„PETER HANDKES NARRATIVE
VERFAHREN“ (Наративни поступци Петера 
Хандкеа)

9.12.2016.

629. Радмила Пејић Факултет 
политичких наука

Спорови око болоњског концепта
универзитета 13.12.2016.

630. Милан 
Пилиповић Правни факултет

Извршна власт у државама насталим
распадом Југославије 22.12.2016.

631. Младен Ђуровић
Архитектонско-
грађевинско-
геодетски факултет

Урбоморфолошка и типолошка структура
градских централних језгара и њихова улога у
развоју и формирању приморских
градова и насеља Црне Горе

24.12.2016.

632. Милица 
Чизмовић Правни факултет

Заштита права жига у домаћем и праву
Европске уније 24.12.2016.

633. Ирена Касагић-
Вујановић

Медицински
факултет

Хемометријска анализа
хроматографског понашања амлодипин-
бесилата и бисопролол-фумарата у
течној хроматографији хидрофилних
интеракција

27.12.2016.

634. Павле
Драгичевић

Филозофски
факултет

Градски кнезови у средњовјековној
Србији, Босни и приморју 7.2.2017.

635. Жељана Јовичић Економски 
факултет

Јавно-приватно партнерство као
нефискални инструмент финансирања јавних 
потреба

15.2.2017.

636. Гордана Лубурић Филолошки 
факултет

Настава и учење граматике италијанског
као страног језика у формалном образовању 15.2.2017.
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Име и 

презиме
Факултет Назив докторске дисертације

Датум 

одбране

637. Цвијета 
Брајичић

Филолошки 
факултет

Лексика италијанског поријекла у
заоставштини Петра I Петровића, Петра II 
Петровића и Стефана Митрова
Љубише

15.2.2017.

638. Слободан 
Станић

Медицински 
факултет

Фактори ризика за настанак инфекција
оперативног мјеста на хируршким клиникама 
Универзитетско- клиничког центра
Републике Српске

24.2. 2017.

639.
Александра
Костадиновић-
Рачић

Филозофски
факултет

Живот и научно дјело Владимира
Ћоровића 22.3.2017.

640. Един 
Салихбашић

Пољопривредни 
факултет

Економичност производње пилећег
меса у зависности од хибрида и дужине това 
пилића

24.3.2017.

641. Дијана 
Михајловић

Природно-
математички 
факултет

Специјација и екстракција тешких метала из 
земљишта сјеверозапада Републике
Српске различитим хемијским методама

29.3.2017.

642. Дино Косић Електротехнички 
факултет

Адаптивно-предиктивни контролер на
бази неуралних мрежа 31.3.2017.

643. Бојана Грујић
Архитектонско-
грађевинско-
геодетски факултет

Моделирање физичко-механичких
својстава бетона ојачаног влакнима са
примјеном у конструкцијама

8.4.2017.
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Индекс

Ментори: 

Проф. др Миодраг Ралевић 7
Проф. др Мато Уљаревић 9
Проф. др Горан Поповић 13
Проф. др Драган Микеревић 17
Проф. др Милорад Божић 21
Проф. др Јован Војиновић 24
Проф. др Никица Габрић 26
Проф. др Дарко Ивановић 28
Проф. др Предраг Грубор 31
Проф. др Гордана Ђурић 34
Проф. др Жељко Вашко 36
Проф. др Миле Дмичић 41
Проф. др Витомир Поповић 43
Проф. др Васо Бојанић 46
Проф. др Светлана Антић-Младеновић 46
Проф. др Миломир Тривун 51
Проф. др Владимир Такшић 53
Проф. др Драган Коковић 55
Проф. др Рада Станаревић 58
Проф. др Јулијана Вучо 60
Проф. др Данило Капасо 60, 62
Проф. др Мила Самарџић 62
Проф. др Спасенија Ћеранић 65
Проф. др Владимир Милисављевић 68
Проф. др Марко Шуица 71
Проф. др Радивој Радић 74

Наслови докторских дисертација:

Урбоморфолошка и типолошка структура градских централних језгара и њихова 
улога у развоју и формирању приморских градова и насеља Црне Горе 7

Моделирање физичко-механичких својстава бетона ојачаног влакнима са 
примјеном у конструкцијама 9

Утицај инвестиција Европске уније на развој Западног Балкана 13

Јавно-приватно партнерство као нефискални инструмент финансирања јавних 
потреба 17



113

Адаптивно-предиктивни контролер на бази неуралних мрежа 21

Утицај ксилитола на ниво стрептококус мутанса у дјеце са смањеном 
концентрацијом витамина Д у серуму 24

Видна оштрина и резидуална рефракција након имплантације ирис-фиксирајућих 
факичних сочива код миопије 26

Хемометријска анализа хроматографског понашања амлодипин-бесилата и 
бисопролол-фумарата у течној хроматографији хидрофилних интеракција 28

Фактори ризика за настанак инфекција оперативног мјеста на хируршким 
клиникама Универзитетско- клиничког центра Републике Српске 31

Самоникле воћке парк шуме Старчевица 34

Економичност производње пилећег меса у зависности од хибрида и дужине това 
пилића 36

Извршна власт у државама насталим распадом Југославије 41

Заштита права жига у домаћем и праву Европске уније 43

Специјација и екстракција тешких метала из земљишта сјеверозапада Републике 
Српске различитим хемијским методама 46

Релације различитих модела хода уз нагиб са функционалним способностима и 
морфолошким карактеристикама 51

Емоционална интелигенција као предиктор спортског успјеха и задовољства 
бављења спортом Спорови око болоњског концепта универзитета 53

Спорови око болоњског концепта универзитета 55

„PETER HANDKES NARRATIVE VERFAHREN“ (Наративни поступци Петера 
Хандкеа) 58

Настава и учење граматике италијанског као страног језика у формалном 
образовању 60

Лексика италијанског поријекла у заоставштини Петра I Петровића, Петра II 
Петровића и Стефана Митрова Љубише 62

Карактеристике породичне динамике код психотичних и непсихотичних 
починилаца кривичних дјела 65

Хјум и трансцендентална филозофија 68

Градски кнезови у средњовјековној Србији, Босни и приморју 71

Живот и научно дјело Владимира Ћоровића 74
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Уже научне области:

Урбанизам и планирање простора 7
Геотехника и грађевинске конструкције 9
Међународна економија 13
Пословне финансије 17
Аутоматика и роботика 21
Дјечија и превентивна стоматологија 24
Офталмологија 26
Аналитика лијекова 28
Хирургија 31
Очување генетичких ресурса 34
Економика пољопривреде 36
Уставно право 41
Ауторско право и право индустријске својине 43
Природне науке/ Хемијске науке/ Неорганска хемија 46
Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија 51
Теорија, методика и методологија у физичком
васпитању и спорту 53
Посебне социологије 55
Специфичне књижевности – њемачка књижевност 58
Примијењена лингвистика (Методика наставе) 60
Историја језика 62
Клиничка психологија 65
Спознајана теорија (Филозофија) 68
Национална историја 71
Општа историја 74



115






