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Образац - 1 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   

ФАКУЛТЕТ: ФИЛОЗОФСКИ 
 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 

о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

Одлука бр. 02/04.3.1114-11/17, Сенат Универзитета у Бањој Луци, 27.04.2017. године 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Методика разредне наставе, (наставни предмети: Увод у методику наставе музичке 

културе, Методика наставе музичке културе) 

 

Назив факултета: 

Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци 

 

Број кандидата који се бирају 

1 

 

Број пријављених кандидата 

1 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

17.05.2017. године, Дневни лист „Глас Српске“, Бања Лука 

 

Састав комисије: 

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци је на 

сједници одржаној 20.06.2017. године донијело Одлуку о oбразовању Комисије за 

разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања 

(бр. 07/3.1233-40/17), по расписаном Конкурсу објављеном  у дневном листу „Глас 

Српске“ од 17.05.2017. год. за избор једног сарадника за ужу научну област 
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Методика разредне наставе, на предмете Увод у методику наставе музичке културе и 

Методика наставе музичке културе у саставу:  

1. др Биљана Павловић, ванредни професор, ужа научна област Методика 

наставе музичке културе, Учитељски факултет Универзитета у Косовској 

Митровици/Лепосавић, предсједник. 

2. др Миле Илић, редовни професор, ужа научна област Дидактика, Општа 

педагогија и Методика разредне наставе, Филозофски факултет 

Универзитета у Бањој Луци, члан. 

3. мр Младен Матовић, доцент, ужа научна област Методика општег 

музичког образовања, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, 

члан. 

 

Пријављени кандидати 

 

1. мр Дарко Ратковић 

 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Дарко (Радомир и Видосава) Ратковић 

Датум и мјесто рођења: 21.04.1975. год. 

Установе у којима је био запослен: ЈУ ОШ „Мирослав Антић“, Бања Лука, 

Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 

Радна мјеста: Музички педагог/наставник музичке 

културе, асистент, виши асистент 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

Organizacion Mundial Para La Educacion 

Preescolar - OMEP са дјеловањем у Бих, 

Друштво педагога Републике Српске; 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институција: Академија умјетности 

Филозофски факултет 

Звање: Дипломирани музички педагог 

Дипломирани педагог  

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2004 

Бања Лука, 2006  

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.09  

Постдипломске студије: 

Назив институције: Академија умјетности 
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Филозофски факултет 

Звања: Мaster музичке педагогије и теорије 

Магистар педагошких наука 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2006 

Бања Лука, 2016 

Наслов завршног рада: Ритмичке и вокалне способности дјеце 

млађег школског узраста сеоских 

подручја Бистрица, Борковићи и 

Бронзани Мајдан и Бање Луке. 

Интегративна функција музичке културе 

у разредној настави;  

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Методика општег музичког образовања 

Педагошке науке 

Просјечна оцјена: Академија умјетности  9.50 

Филозофски факултет 9.22  

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

Одлуком Сената Универзитета у Бањој 

Луци, бр. 02/04-3.625-48/17 од 

23.03.2017. год., одобрена израда 

докторске дисертације 

Назив докторске дисертације: „Васпитно-образовна ефикасност 

интегративног модела наставе музичке 

културе у млађим разредима основне 

школе“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

 

   Претходни избори у наставна и научна      

   звања (институција, звање, година 

избора) 

Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци, асистент, Oдлука бр.05-

620/06 од 17.10. 2006. год.;  

Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци, виши асистент, Oдлука бр. 

02/04-3.1371-34/12 од 25.05.2012. год.  

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (члан 

19, став 17) 

 

Ратковић, Д. (2010). Значај стицања музичко методичких компетенција за рад 

учитеља. У Зборнику радова са научног скупа: Култура и образовање – 

детерминанта друштвеног прогреса, књига 11. Бања Лука: Филозофски факултет, 
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стр. 765-775. (Прегледни рад, приложена потврда бр. 07/218/17 о класификацији 

рада)  

Полазећи од савремених сазнања у области психологије, музикопсихологије и 

неуромузикологије која указују на важност раног и адекватног излагања музици, не 

само због афективног, когнитивног и музичког развоја, већ и због утицаја на 

свеукупан развој индивидуе, аутор разматра и дефинише  музичко-методичке 

компетенције  које учитеља, кроз  професионално и стручно образовање, 

оспособљавају за примену  савремене  концепције музичке наставе у основној 

школи. У раду се указује на методичка решења и приступе који су усмерени на 

подстицање истраживања, искуствено и креативно долажење до нових сазнања путем 

интеграције музике са другим областима. Дакле, не стицање музичког знања у 

најужем смислу већ примена музике као извора формирања важних особина, ставова 

и вредности. 

                                                                                                                                  2 бода 

 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 

19. или члана 20.) 

 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (члан 

19, став 15) 

 

Ратковић, Д., (2016). Ставови наставника о препрекама у интегрисању музичких 

активности у разредној настави. У електронском зборнику радова са шесте 

међународне конференције „EDUvision 2016“, [Modern Approaches to Teaching the 

Coming Generations] Сaвремени приступи настави за будућу генерацију  pp. (1118–

1131). Љубљана. Доступно на: www.eduvision.si/zbornik-prispevkov (Оригинални 

научни рад, приложена потврда о рецензији и класификацији).     

             

Аутор у раду представља резултате емпиријског истраживања  у коме су испитани 

ставови наставника о могућим препрекама у интегрисању музичких активности у 

разредној настави. Циљ истраживања био је да се испитају ставови наставника о 

могућим препрекама у остваривању интеграције музичких активности са  

садржајима/областима других предмета у разредној настави. Због специфичности 

истраживања аутор је конструисао властите истраживачке инструменте. Варијабле  

истраживања чине препреке у интеграцији музичких активности са подваријаблама: 

недостатак адекватних средстава и помагала, недостатак адекватне стручне 

литературе, дисциплинарни НПП, недовољна обученост наставника за примјену 

интегративног приступа у настави и недовољна методичка креативност наставника; 

музичке активности са подваријаблама: пјевање, слушање, свирање, музичке игре и 

стварање музике и функционалност интеграције музичких садржаја у смислу 

функције подстицања за рад, најаве за наставну јединицу, опуштајуће станке на часу, 

звучне завјесе и средства за учење. Примијењена је метода теоријске анализе и 

дескриптивни метод. У укупном узорку је учествовало 122 наставника разредне 

наставе 14 основних школа. Међусобна повезаност варијабли истраживања 

анализирана је путем корелационе анализе гдје је аутор користио Пеарсонов 

http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov
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коефицијент линеарне корелације (r). Разлике између социодемографских  варијабли 

и  процјена наставника су провјераване помоћу t-теста за назависне узорке (t-test)  и 

једнофакторском анализом варијансе (ANOVA). Резултати истраживања показују да 

наставници сматрају да постоје препреке у остваривању интеграције музичких 

активности са другим садржајима (М=12.02) Sk=-0,16 Ku=0,32). Статистички 

параметри процјена наставника указују да недостатак адекватних наставних 

средстава и помагала, (r=0,64, p<0,01) адекватне стручне литературе и 

дисциплинарни наставни план и програм представљају озбиљне препреке у 

остваривању интеграције. Корелације које су статистички значајне као и њихов смјер  

указују да ће боља обученост наставника за интегративни приступ позитивно  

допринијети методичкој креативности наставника при планирању и припремању  

наставе (r=0,28, p<0,01). Интересантно је напоменути како наставници процјењују да 

дисциплинарни Наставни план и програм, недостатак стручне литературе и 

наставних средстава, представљају препреке које су повезане са интензитетом 

примјене интеграције.  Функционалност интеграције је значајно повезана са 

недовољном  обучености и методичкој креативности наставника (r=0,59, p<0,05) која 

је посебно изражена када су музичке активности и садржаји у функцији средстава за 

учење (r= 0,58, p<0,01). Те процјене су статистички значајне и израженије код 

наставника који раде у градским школама (Mград,=2,62; Мпригр M=2,06; p<0,01). 

Аутор запажа да недостатак музичких инструмената у школама који је евидентан, за 

наставнике по њиховим процјенама не представља значајну препреку у примјени 

пјевања као наставне активности, што говори  да наставници нису свјесни важности 

примјене мелодијских/хармонских инструмената у настави. 

                                                                                                                                   5 бодова 

 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (члан 

19, став 15) 

 

Ратковић, Д. (2013). „Piano book: positive example of interactive multimedia application 

in music education“ у Зборнику радова са Трећег међународног симпозија музичких 

педагога Глазбена педагогија у свјетлу садашњих и будућих промјена 3 (стр. 1591–

1591). Пула: Свеучилиште Јурја Добрила. (Претходно саопштење) 

 

Аутор у раду на апликативан начин презентује и образлаже могућност и 

функционалност примјене мултимедијалних средстава у савременој настави музичке 

културе на млађем школском узрасту. Анализа литературе указује да 

мултимедијалне презентације изузетно утичу на мотивисаност ученика и стилове 

учења, јер индиректно омогућавају испољавање креативне личности ученика кроз 

индивидуализацију процеса учења. У раду аутор на апликативан и систематичан 

начин повезује мултимедијалну образовну технологију, софтвер и савремене 

информатичке  алате са проблематиком извођења наставне праксе у настави музичке 

културе. Мултимедијални пакет „Клавир књига“, својим интерактивним, 

мултимедијалним, креативним музичким садржајима и активностима представља 

позитиван примјер синкретичког јединства  графике, музике, текста, анимације, 

симулације и видеа. 

                                                                                                                                          5 бодова 
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Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (члан 

19, став 15) 

 

Ратковић, Д. и Драгић, Ж. (2015). Ритмичке и вокалне способности ученика млађег 

школског узраста сеоских и градских подручја града Бањалука. У зборнику радова са 

међународног научног скупа „Допринос науке развоју друштава у транзицији (стр. 

149–166). Бања Лука: Европски дефендологија центар. [Научна критика] 

 

Рад је емпиријског карактера. У теоријском дијелу рада аутори дају преглед 

психолошких и музичко-педагошких истраживања и схватања појма музикалности. 

Приказан је ток и период испољавања музикалности на основу истраживања наших и 

страних аутора. Објашњени су и фактори развоја музикалности као што су: насљеђе, 

социјална средина, образовање и активност појединца. Предмет истраживања су 

способности ритмичке репродукције, вокалне репродукције и способности музичког 

памћења, као и њихов степен развијености код ученика четвртих разреда градских и 

сеоских школа са подручја града Бање Луке. Циљ истраживања је да се испита и 

утврди степен развијености ритмичке, вокалне и способности музичке меморије. Од 

научних метода кориштена је дескриптивна метода и метода теоријске анализе. 

Техником тестирања и анкетирања су прикупљени добијени подаци. Примјењивани 

су посебно конструисани нестандардизовани тестови музичких способности: тест 

ритмичке способности ТРС, тест вокалне репродукције ТВР и тест музичке меморије 

ТММ. Кориштен је и анкетни упитник у циљу прикупљања података о социјалном и 

породичном окружењу испитаника, образованости родитеља, музичким и слободним 

активностима у породици и школи. Резултати су компатибилни са сличним 

резултатима у окружењу и показују да постоје разлике у музичким способностима  

ученика из сеоске и градске социо-културне средине. Бољу успјешност на сва три 

теста показују ученици градске школе. Ритмичке способности су боље развијене од 

вокалних способности и код дјеце у граду и на селу. Вокалне способности су 

недовољно развијене с обзиром на узраст на цијелом узорку, а поготову су изражене  

код дјеце на селу. Уочена је и већа фреквенција појединачних тонова 

репродукованих  у нижем регистру, као и ужи опсег гласа испитаника који се показао 

као ограничавајући при вокалној репродукцији на цијелом узорку. Ученици су 

ритмичке мотиве лакше памтили од мелодијских. Показало се да успјешност 

репродукције зависи од дужине и логичности фразе, а у памћењу мелодијских 

цјелина значајну улогу има и текст који са мелодијом чини јединствен спој. Утицај 

народног музичког насљеђа се уочава кроз бољу репродукцију народних пјесама и  

појединачних тонова народног трихорда, посебно тона Ре као најчешће 

репродукованог,  означеног у неким уџбеницима и „српском“ тоником. 

                                                                                                                                   5 бодова 
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Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (члан 

19, став 15) 

 

Ратковић, Д. (2015). Ставови наставника о интеракцији у учењу и поучавању у 

настави музичке културе. У зборнику радова са међународног научног скупа 

Допринос науке развоју друштава у транзицији (стр.1671–1686). Бања Лука: 

Европски дефендологија центар. [Научна критика]. 

 

Резултати истраживачког рада аутора указују да постоји знатан број наставника који 

имају позитивне ставове о интеракцији у учењу и поучавању, али највећи број 

наставника има осредње ставове о томе. Наставници музичке културе још нису 

потпуно опредјељени  у својим ставовима  и  још увијек се колебају по свим важним 

питањима. На те наставнике треба позитивно утицати, подстаћи их на прихватање 

промјена, обучити их за ефикасну и ширу примјену интерактивних метода у настави 

музичке културе. Осмишљеним моделима мотивације пробудити вјеру у боље 

школство и организацију рада. Добијени коефицијенти корелације су статистички 

значајни на нивоу 0,01 и 0,05, те указују на узајамну повезаност ставова наставника. 

То имплицира да што су позитивнији ставови наставника о досадашњем стању расте 

и интерес и опредјељеност за промјене, да са порастом опредјељености за промјене 

расте и укљученост у промјене, да ће се наставници лакше опредијелити за промјене 

ако се повећа степен њихове професионалне и личне мотивације и што је веће 

задовољство досадашњим стањем већа је и мотивација за рад. Да би ставови 

наставника о (до)садашњем стању били позитивнији морамо обезбиједити боље 

услове за рад  и тиме побољшати мотивацију. Стаж наставника и стручна спрема не 

утичу на ставове наставника. Најчешће се примјењују методе препоручене из 

Наставног плана и програма, а наставници наводе 11 таквих метода у настави. Уочен 

је импровизацијски приступ интерактивном учењу који је производ недовољне 

обучености наставника за овај рад, тј. суженог модела мотивисања наставника.  

 
                                                                                                                              5 бодова 

 

Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (члан 

19, став 17) 

Мацановић, Н., Јењић, С. и Ратковић, Д. (2013). Рефлексија друштвено 

неприхватљивих ставова младих на избор музике коју слушају.  У зборнику радова 

са научног скупа Вриједности и противурјечја друштвене стварности (стр. 251–

270). Бања Лука: Филозофски факултет. [Оригинални научни рад, приложена 

потврда о класификацији рада]. 

У раду који је емпиријског карактера аутори посматрају музику као средство у 

васпитању дјеце и истичу њену социокултурну димензију.  Помоћу музике можемо 

изразити своју креативност, способности, али и личност, њен карактер и емоције. 

Данас многи кроз музику изражавају свој револт према ситуацији у друштву, 

кризама и ратовима. Многи од текстова музичких хитова у себи носе обиљежја 
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друштвене дезоријентације, те упућују на један други систем вриједности од оног 

нама друштвеног прихватљивог. Млади често имају деструктивне и асоцијалне 

ставове према друштву, а управо је музичка преференција један од могућих 

индикатора помоћу којих они изражавају своје незадовољство. Управо и циљ овога 

рада јесте да утврдимо колико се такви асоцијални ставови могу довести у везу са 

музиком (музичким жанром) који млади слушају. Узорак истраживања су 

сачињавали 285 ученика петих, седмих и деветих разреда четири основне школе са 

територије града Бањалука. Кориштени су оригинални скалери за утврђивање 

асоцијалних ставова ученика АСУ и упитник за утврђивање музичке оријентације 

ученика УМОУ. Резултати истраживања указују да се асоцијални ставови повећавају 

за узрастом ученика (χ²20,188, df=2). У истраживању није нађена веза између 

асоцијалних ставова ученика и музичког жанра који ученици слушају. Када је пол у 

питању турбо фолк музику значајно више слушају дјевојчице (62,5%) у односу на 

дјечаке (37,5%) као и класичну музику, 71% дјевојчице, 29% дјечаци. Такође, 71,8 % 

дјечака слуша рок музику у односу на 28,2 % дјевојчица. Највећа разлика је код 

крајишке музике коју слуша 93, 8 % дјечака у односу на дјевојчице. Евидентна је 

чињеница да ученици овог узраста највише слушају турбо фолк, крајишку а затим 

реп и рок музику док је умјетничка музика занемарена. Резултати указују да ученици 

највише слушају музику путем мобилног телефона и рачунара 32, 6 % док је посјета 

концертима  музике занемарена и износи само 2,1%. 

                                                                                                                                        2 бода 

 

Прегледни научни рад у часопису националног значаја или поглавље у                     

монографији истог ранга (члан 19, став 12) 

  

Ратковић, Д. и Драгић, Ж. (2016). Орф музикотерапија у инклузивној разредној 

настави музичке културе Учење и настава II (2). „Кlett“ друштво за унапређење 

образовања, стр. 365–378.  

 

Циљ је да се са аспекта инклузивне наставе утврди значај и испита могућност 

примјене Орф музикотерапије у свестраном развоју ученика са посебним потребама. 

Тумаче се појмови инклузија, инклузивна настава, музикотерапија, Орф 

музикотерапијa и анализира релевантна музичко-педагошка литература која 

разматра проблематику терапеутског дејства музике на општи развој дјеце. 

Проучавају се теоријске основе музичко-образовног концепта Карла Орфа и 

предочавају могућности примјене елемената Орф музикотерапије у инклузивној 

разредној настави музичке културе. Истакнута је функционалност и смисао Орфовог 

инструментарија у инклузивној разредној настави, те је указано на улогу говора и 

покрета као терапеутских средстава. Закључено је да  музика, говор, покрет, плес, 

свирање и пјевање у синкретичком јединству могу имати изузетно терапеутско 

дејство и бити средство неспутаног израза и свестраног развоја ученика. 

 

                                                                                                                                  5 бодова  
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Оригинални научни рад у часопису националног значаја (члан 19, став 9) 

 

Шиндић, А., Ратковић, Д. и Рајовић, Р. (2013). Музичке активности у НТЦ програму 

и развој фине моторике дјеце предшколског узраста.  Нова школа, XIII (2), 103–116. 

(Оригинални научни рад) 

 

Дјечији развој представља мултидисциплинарни проблем. НТЦ систем учења 

заснован је на полазиштима савремених неуролошких сазнања о дјечијем развоју и 

учењу. У бањалучким вртићима коаутрори су реализовали емпиријско 

експериментално истраживање чији је проблем био тестирање елемената примјене 

НТЦ програма у редовном васпитно/образовном раду. Циљ истраживања је 

утврђивање побољшања елемената фине моторике дјеце предшколског узраста кроз 

музичке НТЦ активности. Узорак је обухватао 74 дјетета средњег и старијег 

вртићког узраста. Користећи инструмент за праћење развоја фине моторике ПФМ, 

путем пажљиво осмишљених музичких вјежби (Е-фактор), уочен је значајан помак 

на том плану кроз НТЦ активности које су аутори реализовали. Након само једног 

мјесеца вјежби свирања дјеца су успјела обавити већину постављених задатака у вези 

са вољном контролом покрета прстића обе шаке, што им није полазило за руком 

прије тога. На то указује и изузетна статистичка значајност израчунатог t-омјера 

аритметичких средина резултата остварених на финалном мјерењу ПФМ 

инструментом за К и Е групу.  

                                                                                                                                   6 бодова  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:    33 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 

категоријама из члана 21.)  

У периоду после избора у звање асистента (16.10.2006) кандидат је изводио вежбе из 

наставних предмета: Методика наставе музичке културе I, Методика наставе 

музичке културе II, Увод у методику наставе музичке културе, Методика наставе 

музичке културе, Методика музичког васпитања, Музички практикум, Вокално-

инструментална музика, Дјечије музичко изражавање. Водио је студенте на 

практичној настави у школи-вежбаоници „Иво Андрић“. Истовремено, изводио је 

вежбе и на студијском програму  професионалне доквалификације учитеља и 

васпитача. Његов рад оцењен је успешно. Посебно су га високо вредновали учитељи 

и васпитачи на доквалификацији. 

Вредновање наставничких способности за наставнике и сараднике Универзитета у 

Бањој Луци 

Квалитет научног и педагошког рада кандидата Дарка Ратковића је вреднован у 

складу са чл. 25 Правилника о измјени Правилника о поступку и условима избора 

наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци (бр. 02/04-3.1144-7/17). На 

основу достављених анкета о оцјени наставног процеса просјечна оцјена  добијена 

као збир оцјена из свих предмета и свих вредновања подијељена са укупним бројем 

оцјена износи 4.50 (члан 25 ) 10 бодова 
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Учешће на научним скуповима, конференцијама , семинарима 

 

3–4.12.2010. – Научни скуп „Бањалучки новембарски сусрети“, Филозофски 

факултет Бања Лука, учесник са радом Значај стицања музичко-методичких 

компетенција за рад учитеља; 

21–23.02.2011. – „Зимска школа учитеља“, Нове образовне иницијативе, Бања 

Врућица – Теслић; едукатор на семинару са темом Примјена инструмената у првој 

тријади основне школе; 

19.02.2011. – Семинар „Рад са ансамблима“, Слобомир П Универзитет Бијељина,  

учесник и одбрана теме Рад са ансамблима 1; 

16–17.12.2011. – Научни скуп „Бањалучки новембарски сусрети“. Филозофски 

факултет Бања Лука, учесник; 
 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 

по категоријама из члана 21.) 

 

У периоду после избора у звање вишег асистента  кандидат је изводио вежбе из 

наставних предмета: Увод у методику наставе музичке културе, Методика наставе 

музичке културе, Методике музичког васпитања, Музичка умјетност, Вокално-

инструментална музика, Музички практикум, Студентска пракса и завршни рад  на 

Учитељском студију и студијском програму за предшколско васпитање и 

образовање. 

Вредновање наставничких способности за наставнике и сараднике Универзитета у 

Бањој Луци 

Квалитет научног и педагошког рада кандидата Дарка Ратковића је вреднован у 

складу са чл.25 Правилника о измјени Правилника о поступку и условима избора 

наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци (бр. 02/04-3.1144-7/17) од 

27.04.2017. год. Евалуација наставног рада у периоду послије посљедњег избора је 

вршена пет пута из три наставна предмета  на два студијска програма: Методика 

наставе музичке културе, Методика музичког васпитања и Музички практикум.  

Просјечна оцјена  добијена као збир оцјена из свих предмета и свих вредновања 

подијељена са укупним бројем оцјена износи   4,39  (члан 25 ) 8 бодова 

 

Учешће  на  научним скуповима, конференцијама, симпозијима и семинарима: 

 

18–19.05.2012. – Међународни научни скуп „Наука и традиција“. Филозофски 

факултет Пале, учешће са рефератом Иновативни модел вјежби у методичком 

образовању студената разредне наставе; 

 

09.11.2012. – Научни скуп „Савремена школа – изазови и дилеме“. Педагошки 

факултет у Бијељини, учешће са коауторским радом Музичке активности у НТЦ  

програму и развој фине моторике дјеце предшколског узраста;  
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18–20.04.2013. – Трећи међународни симпозиј музичких педагога. Свеучилиште Јурја 

Добрила у Пули – Хрватска, предавање на тему Клавир књига – позитиван примјер 

примјене интерактивне мултимедије у музичкој педагогији; 

 

15–16.11.2013. – Научни скуп „Бањалучки новембарски сусрети“. Филозофски 

факултет Бања Лука, учесник са коауторским радом Рефлексија друштвено 

неприхватљивих ставова младих на избор музике коју слушају; 

 

24.06.2014. – Симпозијум „Развој професионалних компетенција учитеља за 

индивидуализовану, интерактивну и инклузивну наставу“. Филозофски факултет 

Бања Лука, учешће са радом Значај Карл Орф (Carl Orff) музичке педагогије за рад 

учитеља у инклузивној  разредној настави музичке културе; 

 

21.06.2014. –„Примјена Орф музикотерапије у рехабилитацији и едукацији“. 

Хрватска удруга Карла Орфа Загреб и Социјално-едукативни центар Бања Лука, 

учешће у обуци; 

 

28–30.11.2014. – III стручно-научни скуп са међународним учешћем „Актуелности у 

едукацији и рехабилитацији са сметњама у развоју“. Смедерево, Ресурсни центар за 

специјалну едукацију Београд, учешће са радом; 

 

29–30. 05. 2015. – Међународни научни скуп „Допринос науке развоју друштава у 

транзицији“. Бања Лука, учешће са ауторским и коауторским радовима Ритмичке и 

вокалне способности ученика млађег школског узраста сеоских и градских подручја 

града Бањалука и Ставови наставника о интеракцији у учењу и поучавању у 

настави музичке културе; 

 

24.12.2015. – Учешће у реализацији програма тематског савјетовања „Васпитање у 

савременим условима“, Друштво педагога РС – Бања Лука; 

 

01–02.12.2016 – Шеста међународна научна конференција EDUvision 2016 

„Сувремени приступи наставе за будућу генерацију“. Љубљана, учешће са 

рецензираним  и прихваћеним научним радом Ставови наставника о препрекама у 

интегрисању  музичких активности  у разредној настави. 
 

Други облици међународне сарадње (конференцијe, скупови, радионице, семинари), 

члан 21, став 10. 

 

11–12.10.2013. – Учешће на Балкан Арт Форуму, БАРТФ, I национални научни скуп 

са међународним учешћем, Ниш, Србија, достављен извод из књиге апстраката. 

                                                                                                                                      3 бода 

 

18–20.04.2013. – Трећи међународни симпозиј музичких педагога. Свеучилиште Јурја 

Добрила у Пули – Хрватска, предавање на тему Клавир књига – позитиван примјер 

примјене интерактивне мултимедије у музичкој педагогији; сертификат.         3 бода 
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28–30.11.2014. – III стручно-научни скуп са међународним учешћем „Актуелности у 

едукацији и рехабилитацији са сметњама у развоју“. Смедерево, Ресурсни центар за 

специјалну едукацију Београд, учешће, достављен сертификат.                       3 бода. 

 

21.06.2014. – „Примјена Орф музикотерапије у рехабилитацији и едукацији“. 

Хрватска удруга Карла Орфа Загреб, Хрватска удруга музикотерапеута, Социјално-

едукативни центар Бања Лука, учешће у обуци, достављен сертификат.         3 бода. 

 

29–30. 05. 2015. – Међународни научни скуп „Допринос науке развоју друштава у 

транзицији“. Бања Лука, учешће са ауторским и коауторским радовима Ритмичке и 

вокалне способности ученика млађег школског узраста сеоских и градских подручја 

града Бањалука и Ставови наставника о интеракцији у учењу и поучавању у 

настави музичке културе , достављен сертификат.                                            3 бода. 

 

01–02.12.2016 – Шеста међународна научна конференција EDUvision 2016 

„Сувремени приступи наставе за будућу генерацију“. Љубљана, учешће са научним 

радом, достављен сертификат, 3 бода. 

 

 

Нерецензирани студијски приручници (скрипте, практикуми, .......) члан 21, став 

17 

 

Павловић, Б. Ратковић, Д. (2015) Хрестоматија  под насловом „Методика наставе 

музичке културе“ Хрестоматија се састоји из неколико функционално повезаних 

дијелова. Осим теоријског дијела садржи и практичне примјере писмених припрема 

као и нотиране примјере пјесама за дјецу млађег школског узраста  са 

хармонизацијом преузете дијелом из актуелних уџбеника за наставу Музичке 

културе као и друге прилоге.                                                                               3 бода                                                                                       

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  29 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом) члан 22, став 4 

Ратковић, Д. (2011). Примена инструмената у првој тријади основне школе, Ријеч 

просвјете – Часопис за теорију и праксу васпитања и образовања бр. 1, стр. 137-

152. 

Рад се бави значајем и могућностима примене дечјих, орфових (мелодијских и 

ритмичких) инструмената у настави музичке културе. Образлаже се: начин свирања 

на инструментима који су најприступачнији за наведени узраст, као и начин рада на 

савлађивању ритмичких аранжмана. Посебно место заузима рад на развијању 

елемената ритмичких способности (равномерност ритмичког удара, успостављање 

односа трајања, груписање удара) који истовремено представља и неизоставну 
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звучну припрему за музичко описмењавање које је предвиђено у сљедећој тријади. 

Са овом темом кандидат је учествовао као едукатор на Зимској школи учитеља 

Републике Српске (21.02.-23.02.2011) у организацији Нове образовне иницијативе 

(New Educational Initiatives). Заправо успешна методичка презентација као и 

сензибилитет за решавање практичних проблема у реализацији програмских захтева 

наставе музичке културе подстакли су и писање рада који је објављен у  наведеном 

часопису.                                                                                                                 2 бода 

 

Уредник књиге, часописа или континуираног уметничког програма у земљи: 

члан 22, став 8 

 

Ратковић, Д. (2008). Књига клавир, Бања Лука: Нова школа плус 

 

Дарко Ратковић је уредник и приређивач мултимедијалног музичког комплета 

Клавир књига која, одобрена од стране Министарства просвјете и културе Републике 

Српске за употребу у основним школама, својим садржајем и дидактичко-

методичким начином коришћења, на приступачан начин уводи децу у свет музике и 

музичке писмености. Књига се састоји из три садржајно различита елемента која се 

вешто прожимају. То је истовремено збирка нотних записа (песама и бројалица), 

инструмент (клавир у опсегу тонова g-c4) и аудиовизуелни CD на коме се налази 

музика за слушање, вежбе и задаци из теорије музике, подстицаји за стваралаштво 

преко рачунара, музички квизови....                                                                 3 бода 

 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

Рад у зборнику радова са националног стручног скупа, члан 22, став 6 

Ратковић, Д. (2013). Интегративна вјежба – иновативни модел у методичком 

образовању студената разредне наставе. У зборнику радова са  научног скупа: Наука 

и традиција, том 2/2, (стр. 1035–1044). Пале: Филозофски факултет.  

У раду је представљен иновативни савремен модел у методичком образовању 

студената разредне наставе. Кандидат  теоријско упориште налази у холистичким  

хуманистичким, психолошким, педагошким теоријама и концепцијама које 

посматрају човјека као цјеловиту и јединствену личност. Модел је заснован  на 

аналитичко-синтетичком интегративном приступу процесу формирања знања и 

појмова у учењу и поучавању примијењеном у методичком образовању будућих 

учитеља. По својим педагошко-дидактичким обиљежјима: инвентивности, 

демократској активизирајућој и креативној партиципацији, положају  водитеља и 

студената, садржајима, исходима и резултатима-ефектима вјежбања, спада у 

иновативне моделе вјежби у универзитетској настави. Појам вјежба аутор одређује 

као „планирану активност којој је циљ да се субјект оспособи за успјешно извођење 

моторичких, перцептивних и интелектуалних (мисаоних) операција (Педагошки 

лексикон 1996: 66). Аутор цитира Милу Илића који под појмом иновативни модел 

вјежби у универзитетској настави подразумијева „хипотетички  измијењену 

цјеловиту структуру креативног вођења апликативних сазнајно-стваралачких 



14 

 

активности студената у функцији њиховог унапређивања” ( Бранковић и др. 2005:56).  

Под појмом методичко образовање студената разредне наставе аутор подразумијева  

цјелокупан плански систематски наставно-научни академски научно заснован процес 

потребан за стицање основних методичких знања, способности и вјештина и ставова 

потребних за компетентно планирање, извођење и вредновање наставе, ваннаставних 

и осталих активности ученика разредне наставе. Аутор наводи општи циљ: 

подстицање и оспособљавање студената  на самостално промишљање, полемичко и 

проблемско, тематско интегративно приступање планирању, организовању и 

извођењу разредне наставе. Аутор приказује и детаљно образлаже план и садржај 

модела кроз макропланирање у коме се одређује редослијед вјежбања у оквиру 

модула, подмодула, тема „и микропланирање које обухвата обрнуто дизајнирање 

продуктивног рада“ (Илић и др. 2005: 58) са аспекта методике наставе музичке 

културе. Приликом израде дидактичке основе пројекције интегративне вјежбе 

користи оријентациону структуру (компоненте) „за израду модела иновативне вјежбе 

у универзитетској настави" коју предлаже М. Илић (Бранковић и др. 2005: 60): 

отварање вјежбе (фокус, преглед циљева и процедура и конкретни радни задаци 

студената); главне вјежбовне активности и закључивање вјежбе.     

                                                                                                                                  2 бода                                                                                               

 

Рад у зборнику радова са националног стручног скупа, члан 22, став 6 

 

Ратковић, Д. и Драгић, Ж. (2015). Значај Карл Орф (Carl Orff) музичке педагогије за 

рад учитеља у инклузивној разредној настави музичке културе [Стручни рад]. У 

зборнику радова са симпозијума Учитељ у савременој настави (стр. 354–358). Бања 

Лука: Филозофски факултет.  

 

У раду се, посредством аналитичке методе, разматра значај примјене Орф 

музикотерапије у инклузивној разредној настави музичке културе. Циљ је да се са 

аспекта инклузивне наставе утврди значај примјене Орф музикотерапије у 

свестраном развоју ученика са посебним потребама. Тумаче се појмови инклузија, 

инклузивна настава, музикотерапија, Орф музикотерапијa и анализира релевантна 

музичко-педагошка литература која разматра проблематику терапеутског дејства 

музике на општи развој дјеце. Проучавају се теоријске основе музичко-образовног 

концепта Карла Орфа и предочавају могућности примјене елемената Орф 

музикотерапије у инклузивној разредној настави музичке културе. Истакнута је 

функционалност и смисао Орфовог инструментарија у инклузивној разредној 

настави, те је указано на улогу говора и покрета као терапеутских средстава. 

Закључено је да су музика, говор, покрет, плес, свирање и пјевање у синкретичком 

јединству и да могу имати изузетно терапеутско дејство и бити средство неспутаног 

израза и свестраног развоја ученика. Све ове елементе садржи и Орф музикотерапија, 

која доприноси развоју комуникативних, когнитивних, перциптивно-моторних, 

физичких и социјално-емоционалних способности ученика. Из тих разлога аутори 

сматрају да она треба да заузме значајније мјесто у стратегији инклузивног 

образовања.                                                                                                        2 бода 
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Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета, члан 22, став 22 

24.06.2014. – Учешће у реализацији програма Симпозијума „Развој професионалних 

компетенција учитеља за индивидуализовану, интерактивну и инклузивну наставу“. 

Филозофски факултет Бања Лука, учешће са радом.                                       2 бода 

 

24.12.2015. – Учешће у реализацији програма тематског савјетовања „Васпитање у 

савременим условима“, на Филозофском факултету у организацији Друштва педагога 

РС – Бања Лука.                                                                                                    2 бода 

 

25–27.03.2016.год. – Учешће на Седмој зимској школи педагога и директора на 

Јахорини, Републички педагошки завод и Друштво педагога Републике Српске. 

                                                                                                                                2 бода 

 

04.05.2017.год. Ангажман у склопу манифестације „Дани студената Универзитета у 

Бањој Луци“ у организацији Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци 

(Потврда бр. 04-074/17).                                                                                       2 бода 

 

Чланство у Комисијама за провођење квалификационог испита за упис на први 

циклус Учитељског студија, Филозофског факултета, Универзитета у Бањој Луци за 

ак. год. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, и  2016 (достављена Рјешења за сваку 

годину).                                                                                                                 2 бода 

 

Чланство у Комисијама за оцјену и одбрану 17. завршних радова студената првог 

циклуса Учитељског студија, Филофског факултета, Универзитета у Бањој Луци у 

ак. год. 2014, 2015, 2016 и 2017 (потврда Филозофског факултета бр. 07/1.893/17); (2 

бода) 
 

21–23.02.2011. – Едукатор на семинару „Зимска школа учитеља“, Нове образовне 

иницијативе, Бања Врућица – Теслић;  тема Примјена инструмената у првој тријади 

основне школе; (достављена потврда)                                                                 2 бода 

 

29.05.2017. год. (Ратковић, Д., Шиндић, А., Белеслин-Прибишев, Т.) Припремање,  

извођење луткарске представе са студентима предшколског студија Филозофског 

факултета Универзитета у Бањој Луци под називом „Породица ударачких 

инструмената“ у предшколској установи Колибри-Бања Лука. (Потврда Центра за 

предшколско васпитање и образовање бр. 01-495/17).                                     2 бода 

 

17.05.2017. год. У складу са меморандумом о сарадњи између Филозофског 

факултета и ЈУ ОШ „ Младен Стојановић“ Јошавка-Челинац, предавање по позиву 

Актива наставника разредне наставе на тему „Традиционални и савремени приступи 

у методици наставе музичке културе“ (Потврда бр. 209/17).                           2 бода 

 

23.05.2017.год. У складу са меморандумом о сарадњи између Филозофског факултета 
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Универзитета у Бањој Луци и ЈУ ОШ „Мирослав Антић“ стручно предавање по 

позиву Актива наставника разредне наставе на тему „Могућност израде и употреба 

алтернативних ритмичких инструмената у разредној настави музичке културе“ 

(Потврда школе бр. 264/17).                                                                                  2 бода 

 

Припремање и извођење пригодног драмско-умјетничког програма са колегама и 

студентима приликом посјете малишана из предшколске установе „Радост“ 

Филозофском факултету у Бањој Луци 09.05.2016. год. (потврда бр. 07/1.1069/17 од 

10.05.2017. год.)                                                                                                      2  бода 

 

Обављање послова у домену секретара Учитељског студија Филозофског факултета 

за ак. год. 2016/17 и 2017/18;                                                                                 2 бода     

 

Водитељ студентске праксе на Учитељском студију Универзитета у Бањој Луци за 

ак. год. 2016/17 (Потврда бр. 07/1.1069/17);                                                        2 бода 

 

Именовање и менторство кандидата проф. музичке културе Стефана Никића за 

полагање стручног испита (потврда ЈУ ОШ Мирослав Антић бр. 198/17).    1 бод 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  31 

 

 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На конкурс за избор сарадника за ужу научну област Методика разредне наставе за 

предмете Увод у методику наставе музичке културе и Методика наставе музичке 

културе објављен 17.05.2017. године у Гласу Српске, пријавио се један кандидат – мр 

Дарко Ратковић. Комисија је констатовала да кандидат испуњава услове прописане 

Законом о високом образовању Републике Српске и Статутом Универзитета у Бањој 

Луци за избор у звање вишег асистента. Квантитативни пресјек научног, стручног и 

образовног рада представљен је на сљедећи начин: 

Број бодова  Научни рад Образовни рад Стручни рад Укупно 

Прије избора  2 10 5 17 

Послије избора 33 29 31 93 

Укупно 35 

 

39 36 110 

Из биографије, библиографије радова, те друге достављене документације тражене 

конкурсом, видљиво је да је кандидат мр Дарко Ратковић успјешно завршио два 

основна студија, као и два постдипломска (магистарски и мастер) студија на 

Филозофском факултету и Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци.  

Кандидат такође има дугогодишње педагошко и стручно искуство стечено радом у 

практичној настави у основној школи као и на Филозофском факултету 

Универзитета у Бањој Луци, што га све заједно чини специфичним образовним и 

научним  профилом  кандидата. У својим емпиријским научним и стручним 

радовима мр Дарко Ратковић се бави релевантним проблемима и  питањима  

савремене дидактике, опште педагогије са посебним акцентом на теме из методике 
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наставе музичке културе као уже предметне дисциплине. Евидентан је континуиран 

научни, педагошки и стручни рад, манифестован кроз учешће кандидата на бројним 

научним скуповима, симпозијима, конференцијама, семинарима, модулима, како у 

Босни и Херцеговини, тако и у иностранству. Посебно је тај рад био интензивиран 

послије првог избора у звање вишег асистента. Кандидат је ангажован на значајном 

броју предмета на два студијска програма Филозофског факултета и изузетно 

успјешно оцијењен од стране студената оба програма. 

 

На основу прегледа документације, радова и комплетног увида у научно-

стручни и образовни рад кандидата Комисија једногласно предлаже Научно-

наставном вијећу Филозофског факултета и Сенату Универзитета да мр Дарка 

Ратковића поново изаберу у звање вишег асистента за ужу научну област 

Методика разредне наставе за предмете Увод у методику наставе музичке 

културе и Методика наставе музичке културе. 

 
Уколико се на Конкурс пријавило више кандидата у Закључном мишљењу обавезно је навести ранг 

листу свих кандидата са назнаком броја освојених бодова, на основу које ће бити формулисан 

приједлог за избор 

 

У Бањој Луци, 11.07.2017. године     

 

                   Потпис чланова комисије 

 

 

 

 

 

1. др Биљана Павловић, ванредни 

професор, ужа научна област 

Методика наставе музичке културе, 

Учитељски факултет Универзитета 

у Косовској Митровици/Лепосавић, 

предсједник 

 

_______________________________  

 

2. др Миле Илић, редовни професор, 

ужа научна област Дидактика, 

Општа педагогија и Методика 

разредне наставе, Филозофски 

факултет Универзитета у Бањој 

Луци, члан 

                

_______________________________ 

 

3. мр Младен Матовић, доцент, ужа 

научна област Методика општег 

музичког образовања, Академија 

умјетности Универзитета у Бањој 

Луци, члан 

               

______________________________ 
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