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YHMBEP3MTET Y EAlbOJ AYUM 
<l>aKyATeT CPw3Ht.iKOr BaCn HTalba H CnOpTa 

D3.lha AYKa 

opoj: 11 /3.1257-9.1 / 14 
.naRa, 06. 10.2014. rO){ltHe 

Ha oCHoay 'UI8Ha 71. CTaB 7) Ta"lfKa (6) 3axoHa 0 BHCOKOM o6pa:30BafhY 
(CllpK6eRR rnaCHHK Peny6llHKe CpncKe, 6poj: 7311 0, 104111 , 84112. 108114) Te 'UHwa 54. 
CT8:ry ra YHRBep3HTera y EaIboj J1YUH, HacTasHo HayqHO Bnjehe Ha 12. pe)lOBHOj 
cje)lHlfUH OllP)KaHoj 06. 10.20 14. rO,D.HHe, oOHujello je 

O):1 JIYK Y 
o YTBp~HBaH:.Y npHje;:VTOra 38 nOHOBRH H360p y 3BaJbe 

. ~ I . Mp ):(YmKO flenHp, 6Hpa ce nOHOBO Y 3BaJt.e BHIner aCHCTeHTa Ha y"JK'f HaY'my 
06JlacT Teopuja, .«emoOUKQ U MemOOOllozuja Y CPU3U'l.KOM 6GcnUmGl-bY u cnopmy Ha 

HacTa'irn,H npeIDdeT MemooUl<O PU3U'IKOZ u cnopmCKOZ eQcnumaH,G I u 2, Memoi:)U'IKO 

npaKca, t[eoazoUiKG npaKCQ ) Ha O.llpeljeHo BpHjeMe Ha 5 rO)1,HHa. 
2. 'Ooa ODJI)'K3. ce )lOCTaBJba CeHary Y RlJBep3HTeT8. y EaFboj JIyu,H pa.ll.H nOHQ8l10r 

M360pa Mp ,1lYlllKo JIerrnp y 3BaIhe B~UlIer aCHcreara. 
3. CacTasHH nRO aBe OnrryKe je l13sjelIITaj KOMHcHje 3a pa.3Ma1'paIbe KOH KypCHor 

M3TepH]Ma H rrnCIDhe H3BjeIllTaja 3a nOHOSHH H360p Y aKaaeMCKa 3BaFha Ha 
YHKBep3HTeTY· 

05pa3JIo)f(el-he 

Ha pacnHcaHH KOHKYPC YHHsep3HTeTa y Ealboj JI)'llH o5jaBJbeH 02.07.2014. 
rO,Zl)IHe 3a Ji360p y aKa,n;eMCKa 3BaH:.a Ha Y)J(Y HaygHY oGJ1aCT o6nacT Teopuja, .Memooww u 
MemoOOJlOGlJja y rjJUJU'lKOM 6GCnUmofbY u cnopmy Ha HaCTaBHH npe.QMeT .MemOOliKo 
rjJU3U~K02 u cnopmcKo2 6ocnuma1UO I U 2, MemoOuIH<a npaKca, [JeaaZOWKO npaKca, 
npHjasHna cy ce TpH KaH,llH,llaTa Mp ,UYllIKO J1ermp, Mp HellHM lllHwHI'l H PaJff(O Pal)esHh. 

HaCTaBHO H3Y~IHO BHjehe Ha 10. cje.n:mnUi o.n;p)KaHoj 08.07.2014. rO)l}Ule 
06PaJOBaJIO je KOMHClIjy 33 pa3M3Tp3fbe KOHKypCHor M3TepHjana H nHCa.Jb.e H3sjemraja 33 

H360p Y axa,neMcKa3B3J1>8 H3 YHHBep3HTery. 
KOMHcHja je rrpHIIper.uma IIHCMeHH H3sjenrraj 0 npHjaSJbeHHM KaH)lH,u3TMMa If 

BCTH ZIOCTaBRJ13 Ha pa3Ma1'p8lbe 11. O,rwyqHS81be Hacnumo nayqHOM BJ~ ehy <l>axYJITeTa. 

HaCT8SHO HayqHO BHjene <l>aKYJITeT8., Ha 12. cje,UHHll.H ollpacaHoj 06. 12.2014. 
ro,nHHe yrBpDJUIO je lla KaHJl1I11aT Mp AywKo JIeDHp Y ujeJJocTH HcnYIbaSa yCJIoBe 33 
H360p H npeAflOIKWlO C eHary YHHBep3HTera )la ra n OH080 H3a6epe Y 38aH:.e ,SUlller 
aCHCTeHT3 Ha YJKY HaylffiY 06naCT Teopuja, MemoouKO U Memooollozuja y qJl13U10<OM 
eacnumOfbY u cnopmy )'I8 HaCTaBHH npe,rrMeT .MemOOUKG qJU3U'iKOZ U cnopmcK02 
eacnumGHJG 1 11 2, MemoOu~Ka npaKca, JIeoazoUlKG npaKca Ha oJq)CljeHo BpEjeMe Ha 5 

ro)llHI3. 

,UOCTaBJ'beHO: 
1. CeHary YHHBep3Juera 

2. .llocBje )(8.H)lH,/l8Ta 

3. MaTep"jan HHB 
4. ala. 



 
 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА 
 

 

 

 

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 број 01/04-2.2295/14; Сенат Универзитета у Бањој Луци; 27. јуна 2014. 
године 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Теорија,методика и методологија у физичком васпитању и спорту 
 
Назив факултета: 
Факултет физичког васпитања и спорта 
 
Број кандидата који се бирају 
1 
 
Број пријављених кандидата 
3 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
2. јул 2014. године; ''Глас Српске'' 
 
Састав комисије: 
Предсједник комисије: Др Раденко Добраш, доцент на ужој научној области Теорија, 
методика и методологија у физичком васпитању и спорту, наставни предмет 
Методика физичког васпитања, Факултет физичког васпитања и спорта, 
Универзитет у Бањој Луци. 
 
Члан комисије: Др Момчило Пелемиш, редовни професор у ужој научној области 
Спортске и рехабилитационе науке, наставни предмет Методика физичког 
васпитања, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном 
Сарајеву. 
 



Члан комисије: Др Наташа Бранковић, редовни професор у ужој научној области 
Научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, наставни предмет Методика 
физичког васпитања, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу. 
 
Пријављени кандидати 
1. Мр Душко Лепир 
 
2. Мр Недим Шишић 
 
3. Ранко Рађевић  
 
 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Душко (Миле, Јелка) Лепир 
Датум и мјесто рођења: 23.02.1979. године 
Установе у којима је био запослен: Универзитет у Бањој Луци, Факултет 

физичког васпитања и спорта 
Радна мјеста: Виши асистент на Факултету физичког 

васпитања и спорта 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

• Селектор тениске репрезентације 
БиХ до 14 година 

• Члан стручног одбора Тениског 
савеза Републике Српске 
 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Факултет спорта и физичког васпитања  
Звање: Професор физичке културе 
Мјесто и година завршетка: Београд,  2002. године  
Просјечна оцјена из цијелог студија: 7.42 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Институт спортских наука – 

Универзитет у Бечу. 
Звање: Магистар  спортских наука 
Мјесто и година завршетка: Беч, 2007. године 
Наслов завршног рада: Повлачење из спорта – Босанска 

перспектива 
 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Физичка  култура 

Просјечна оцјена: 2,44 (Аустрија) -  8,07 (еквивалент Р.С.) 



Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Факултет физичког васпитања и спорта 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

у процесу је израда докторске 
дисертације 

Назив докторске дисертације: „Емоционална интелигенција као 
предиктор спортског успјеха и 
задовољства бављења спортом“ 
одобрена од стране Сената 
Универзитета у Бањој Луци на наставку 
22. сједнице одржане 04.12.2013. 
 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Физичка култура 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

Виши асистент, Факултет физичког 
васпитања и спорта, Универзитет у  
Бањој Луци, 2009.год. 
 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора  
 
Лепир, Д. (2002). Мотив спортског постигнућа и анксиозност као диспозиције 
личности спортиста. Физичка култура, 56 (1-4), 133-141. Издавач: Факултет спорта и 
физичког васпитања, Универзитет у Београду. 
                                                                                                                             Бодова:  4 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 
Лепир, Д. (2009). Разлози повлачења из спорта бивших ативних спортиста из Босне 
и Херцеговине. Физичка култура, 63 (2), 181-203. Издавач: Факултет спорта и 
физичког васпитања, Универзитет у Београду. 
Аутор је на узорку од 160 бивших активних спортиста са подручја БиХ, путем 
упитника, истраживао факторску структуру њихових мотива  повлачења из спорта. 
Испитиване су разлике између спортиста мушког и женског пола, те између 
спортиста из колективних и индивидуалних спортова, односно између оних који су 
се такмичили на националном и интернационалном нивоу такмичења. Факторском 
анализом је утврђено 8 кључних фактора, односно разлога повлачења из спорта, од 
којих су спортисти као најзначајније истакли: интерес за друге активности, 
незадовољство са тренером/клубом и проблеми са новцем. Упоређујући мотиве 
повлачења са спортистима из других држава, у раду су утврђене специфичности за 
спортисте из БиХ који као битне мотиве наводе поменуто незадовољство радом 
тренера/клуба и проблемима са новцем. 
                                                                                                                                Бодова: 
10 
 
 



 
Вучковић, И., Гаџић, А., Секулић, Ж. и Лепир, Д (2010). Social characteristics and 
conformity of basketball players. Exercise and Quality of Life, 2 (1), 77-84. Publisher: 
Faculty of sport and Physical Education, Novi Sad, Serbia. 
Релације између социјалних карактеристика кошаркаша и њиховог конформизма 
према тренеру и управи клуба биле су предмет проучавања овог рада. Циљ 
истраживања био је да се утврди јачина веза између социјалних карактеристика 
кошаркаша и њиховог конформизма према тренеру и управи клуба. Узорак 
испитаника чинило је 113 кошаркаша сениора. Инструменти истраживања били су 
модификовани социјални упитник SSMAXIP (Hošek, 2004) и модификована скала 
конформизма (The Conformity Scale, Mehrabian, & Stefl, 1995). Интерна 
релијабилност скале конформизма износила је α=.74. За утврђивање значајности 
релација између социјалних карактеристика и конформизма кошаркаша употребљен 
је Спирманов коефицијент корелације рангова. Ова анализа је показала да не постоје 
значајне везе између већине социјалних карактеристика кошаркаша са њиховим 
конформизмом према тренеру и управи клуба, што асоцира да су неки други 
фактори одговорни за велики конформизам играча.                                                                                            
                                                                                                                             Бодова:  4,5 
 
 
Секулић, Ж., Лепир, Д., Марковић, С., Лукић, А., & Гердијан, Н. (2011). Reliability of 
anaerobic performance test in soccer. The 16th. Annual Congress of The European 
College of Sport Science – ECSS Liverpool, UK.   
                                                                                                                              Бодова:  
1,5 
 
Добраш, Р., Драгосављевић, П., Вучковић, И., Гаџић, А., Лепир, Д. (2013). Утицај 
експерименталног програма мотивације на моторичке способности ученика. 
Физичка култура, 67(1), 24-32. Издавач: Факултет спорта и физичког васпитања, 
Универзитет у Београду. 
Предмет проучавања овог рада била је мотивација ученика старијих разреда основне 
школе у настави физичког васпитања. Циљ истраживања био је да се у пракси 
тестира оригинални програм мотивације ученика за наставу физичког васпитања и 
види да ли је он дао допринос  побољшању моторичких способности ученика и 
смањењу изостанака са наставе. Узорак испитаника чинила су по два одјељења 
шестог, седмог и осмог разреда основне школе у експерименталној групи (Н=127; 63 
дјечака и 64 дјевојчице) и исто толико одјељења истог узраста у контролној групи 
(Н=128; 70 дјечака и 58 дјевојчица). Процјена моторичких способности обављена је 
на почетку и на крају експерименталног третмана, који је трајао цијело друго 
полугодиште, тј. 17 седмица, са по 2 часа седмично. Кориштени су раније 
верификовани тестови за процјену координације покрета, флексибилности, снаге и 
брзине. Такође, пребројани су изостанци са наставе физичког васпитања у првом 
полугодишту, те након експеримента. За статистичку обраду података, поред 
дескриптивне статистике, коришћен је Т-тест за независне узорке и Mann-Whitney 
тест. Ученици експерименталне групе остварили су значајно веће побољшање 
већине моторичких способности од ученика контролне групе. Такође, остварили су  
значајно мање изостанака са наставе.                               
                                                                                                                               Бодова:  5 
 
 



 
 
Лепир, Д., Добраш, Р., Вучковић, И., Драгосављевић, П. (2014) Циљна оријентација 
као модел мотивације и самопоуздање тенисера различитих нивоа успјешности. 
Тимс ацта 8 (1), 1-9. Издавач: Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс, 
Нови Сад. 
Циљ рада је био да се утврди постоје ли разлике између  циљне оријентације и 
самопоуздања успјешних и мање успјешних тенисера, те да се испита повезаност ова 
два психолошка конструкта. У ту сврху је четрдесет  тенисера мушког пола 
рангирано према ранг листи Тениског савеза Аустрије, на успјешне(до 100-тог 
мјеста Н=20) и мање успјешне (изнад 100-тог мјеста Н=20). Испитаници су 
тестирани помоћу TEOSQ-D1 (Wurth, Alfermann i Saborowski 1999.) те упитником 
CSI (Vealey 1986.) Уз помоћ Т-теста није примјећена разлика између посматраних 
група нити за једну од посматраних скала. Пирсонов коефицијент корелације за 
читав узорак је показао да оријентација на задатак значајно корелира са спортским 
самопоуздањем као цртом, док корелација са спортским самопоуздањем ниј 
статистички значајна. Оријентација на резултат није се показала као статистички 
значајна у корелацији са спортским самопоуздањем. У закључку приликом 
дискусије резултата, аутори предлажу за нека слична истраживања, повећавање 
узорка, као и прецизнију подјелу између успјешних и мање успјешних спортиста.  

                                                                                                                  Бодова:  4,5   
 
 
Лепир, Д. и Лакић, С. (2014). Структура мотивације за бављене спортом из 
перспективе бивших активних спортиста. Примењена психологија, 7(2), 203-219. 
Издавач: Одсјек за психологију филозофског факултета у Новом Саду. 
Идентификовање структуре мотивације за бављење спортом особа које су напустиле 
такмичарски спорт представља коначни примарни циљ овога рада. Путем 
модификованог Упитника мотива за учествовање у спорту (Participation Motivation 
Questionnaire; Gill, Gross, & Huddleston, 1983) испитано је 180 бивших активних 
спортиста из Босне и Херцеговине (просјечне старости 23.8 година), при чему је 
узорак балансиран по полу, као и у погледу типа спорта којим се особа бавила 
(индивидуални или колективни). Експлоративна факторска анализа је показала 
добру диференцијацију три групе мотива: постигнућа, социјалноинструментални и 
психофизичко-инструментални. Утврђено је да су жене више психофизичко-
инструментално, а мушкарци више социјалноинструментално мотивисани. Такође, 
испитаници који су се такмичили на интернационалном нивоу су били свекупно 
више мотивисани од такмичара на домаћем нивоу, док се тип спорта није показао 
као значајан фактор. Аутори су такође довели у везу ову мотивациону структуру са 
доминантним теоријама мотивације у психологији спорта (теорија циљева 
постигнућа и теорија самоодређења), те кроз анализу истакли потенцијал добијених 
резултата, али и потребе за даље комбиновано истраживање дате проблематике.  
   Бодова:  10 
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                          39,5 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
 Оцјена студената:       изврсно    10 бодова  
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                   10 бодова 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
ОСТАЛЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ И ВАН УНИВЕРЗИТЕТА: 
 

• Лиценцирани тениски судија од стране Интернационалне тениске федерације 

(ITF) - април 2002.                                                                                        2 бода 

• Лиценца спортског психолога/менталног тренера -Тиролска платформа 

примјењене психологије спорта  „Center of Mental  Excellence“   - Беч 

(Аустрија) – септембар 2008.                                                                      2 бода 

• Предавач на 1. тренерској конференцији тениских тренера БиХ – Широки 

Бријег,  јануар 2009.                                                                                     2 бода 

• Селектор мушке тениске репрезентације БиХ до 14 година  од марта 2009.                            

                                                                                                                              2 бода  

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
ОСТАЛЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ И ВАН УНИВЕРЗИТЕТА: 
 

• Лиценца тениског тренера  - ITF Level II – Eвропска тениска федерација и 

Тениски савез БиХ – Бања Лука, септембар 2010.                                    2 бода 

• Представник Тениског савеза БиХ на Европској конференцији тениских 

тренера „Tenniseurope Coaches Cоnference“  -  Финска, Хелсинки октобар 



2012.                                                                                                                    

                                                                                                                         2 бода 

• Организатор интернационалног тениског турнира до 12 година „Куп 

Градова“ -  септембар 2013.                                                                                         

2 бода                

  

• Аутор приручника за Мини тенис – „Нивои напретка“ – Издавач: Тениски 

савез Републике Српске – 2014.                                                                   2 бода 

 

МЕЂУНАРОДНИ СТРУЧНИ ПРОЈЕКТИ: 

• Организатор и предавач на првом конгресу тениских тренера Тениског савеза 

Републике Српске – Бањалука,  децембар, 2011.                                      5 бода 

• Организатор и предавач на другом конгресу тениских тренера Тениског 

савеза Републике Српске – Бањалука, децембар, 2012.                                       5 

бода  

• Организатор и предавач на трећем конгресу тениских тренера Тениског 

савеза Републике Српске – Бањалука,  октобар 2013.                                          5 

бода 

 

НАЦИОНАЛНИ СТРУЧНИ ПРОЈЕКТИ:  

• Организатор/предавач на  пројекту едукације тениских тренера за Ниво I 

организованог од стране ТСРС у сарадњи са Факултетом физичког васпитања 

и спорта Универзитета у Бањој Луци – мај 2012.                                       3 бода 

• Организатор/предавач на пројекту едукације тениских тренера за „Мини 

тенис“ при Тениском Савезу Републике Српске – Бања Лука, јун 2014.                                                       

                                                                                                                           3 бода 

ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ ЖИРИЈИМА У ЗЕМЉИ: 
 

• Предсједник комисије за лиценцирање тениских тренера Републике Српске 
                                                                                                                                      2 бода 
 

• Члан стручног одбора Тениског савеза Републике Српске                        2 бода  

 
                                                            
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                           41 



УКУПНО БОДОВА: 39,5 + 10 + 41 + 77,5 = 168 
 
 
 
  



Други кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Недим (Нијаз, Хасрета) Шишић 
Датум и мјесто рођења: 30.09.1987. године 
Установе у којима је био запослен: Педагошки факултет за наставно-

научну дјелатност (рад по уговору 1 
шк. година без избора) 

Радна мјеста: Сарадник у настави  
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Факултет спорта и тјелесног одгоја, 
Универзитет у Сарајеву  

Звање: Бакалауреат спорта и тјелесног одгоја 
Мјесто и година завршетка: Сарајево,  2010. године. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 7.88 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Факултет спорта и тјелесног одгоја, 

Универзитет у Сарајеву 
Звање: Магистар  спорта и тјелесног одгоја 
Мјесто и година завршетка: Сарајево, 2011. године 
Наслов завршног рада: Дискриминација базично-моторичких 

способности код студентске 
популације Универзитета у Сарајеву 
 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Физичка култура 

Просјечна оцјена: 9,27 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Кинезиолошки факултет Свеучилишта 
у Сплиту (уписан 2013. године) 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

 

Назив докторске дисертације:  
 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

 

  
 
 
 



 
 
 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора  
 (Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из 
члана 19. или члана 20.) 
 
Топољак, А., Ормановић, Ш., Шишић, Н., и Мерђанић, С. (2012). Анализа 
индекса тјелесне дискриминације држања тијела код мушке студентске 
популације универзитета у Сарајеву. У: 5. међународни симпозијум „Спорт и 
здравље“ (зборник радова). Ур. Проф. др Алија Биберовић, Факултет за тјелесни 
одгој и спорт, Универзитет у Тузли, стр. 302-309. 
На узорку од 104 студента мушког пола Универзитета у Сарајеву, старости од 18 
до 23 године, испитано је стање њиховог индекса тјелесне масе, те се путем 
дискриминативне анализе приступило утврђивању њихових квантитативних 
разлика у држању тијела. Резултати су показали да сваки трећи испитаник има 
проблем са прекомјерном тјелесном масом. Показатељи дискриминативне анализе 
упућују на то да су разликама између студената 4 факултета највише доприњели 
параметри морфолошких карактеристика и држања тијела. Аутори напомињу да 
међу ове четири групе студената са различитих факултета постоји хомогеност у 
варијаблама за процјену корекције држања тијела, те да резултати добијени 
дискриминативном анализом потврђују резултате добијене анализом БМИ када је 
у питању добијени проценат гојазности код студената. 
 
                                                                                                                       Бодова: 3,75 
 
 
Шишић Н. и Рађо, И. (2013). Разлике у базично-моторичким способностима код 
мушке студентске популације Универзитета у Сарајеву. У: 6. међународни 
симпозијум „Нове технологије у спорту 2013“ (зборник сажетака). Факултет 
спорта и тјелесног одгоја Универзитета у Сарајеву и Олимпијски комитет БиХ. 
                                                                                                                            Бодова:  3 
 
 
Шишић Н. и Секулић, Д. (2014). Differences in morphological characteristics 
between junior basketball players who have different levels of explosive strenght. 
SportMont – Journal for sport, physical education and health. 40-42, 120-125. 
Publisher: Crnogorska sportska akademija, Podgorica. 
Циљ рада је био да се утврде разлике у морфолошким карактеристикама између 
кошаркаша-јуниора који исказују различите нивое експлозивне снаге. 
Истраживање је спроведено на 84 кошаркаша узраста од 16 до 18 година.  На 
основу резултата добијених за различите варијабле експлозивне снаге, а путем 
кластерске анализе, формиране су 4 хомогене групе. Користећи АNOVU и post-
hoc анализу утврђене су разлике између поменутих група према морфолошким 
карактеристикама и то за варијабле: кожни набор на трицепсу, абдомену и 
препонама. Утврђено је да испитаници са мањим кожним наборима у горњем 



дијелу тијела, те са мањом тјелесном масом постижу боље резултате на тестовима 
релативне експлозивне снаге. Аутори истичу да ово није чест случај у 
истраживањима овога типа са особама које су редовно у тренажном процесу, те 
као узрок претпостављају број, интензитет и квалитет тренинга којем су 
подвргнути дасти испитаници.  
             Бодова: 10 
 
 
Шишић Н. и Секулић, Д. (2014). Морфолошко антропометријске варијабле нису 
значајан предиктор агилности код квалитетних кошаркаша јуниора. У: 5. 
међународна научна конференција „Антрополошки аспекти спорта, физичког 
васпитања и рекреације“ (зборник радова у припреми). Факултет физичког 
васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци.  
                                                                                                                            Бодова:  5 
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                       21,75 
 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
 
  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                            0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                            0 
УКУПНО БОДОВА: 21,75 + 0 + 0 + 85,7 = 107,45 
 

 

 
 
 



Трећи кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Ранко (Милорад, Стана) Рађевић 
Датум и мјесто рођења: 28.12.1975. године 
Установе у којима је био запослен: Coca-Cola Hellenic - BiH 
Радна мјеста: комерцијалиста 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Факултет физичког васпитања и спорта 
Звање: Професор физичког васпитања и 

спорта 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука,  2006. године. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,0 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Факултет физичког васпитања и 

спорта, Универзитет у Бањој Луци 
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Наслов завршног рада:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

Просјечна оцјена:  
Докторске студије/докторат: 

Назив институције:  
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

 

Назив докторске дисертације:  
 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора  
 (Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из 
члана 19. или члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                              0 



 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
 
  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                              0 
 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                              0 
УКУПНО БОДОВА: 0 + 0 + 0 + 80 = 80 
 
 
 
 
 

 
III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
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 
 
 
На конкурс за избор сарадника на ужој научној области Теорија, методика и 

методологија у физичком васпитању и спорту на Факултету физичког васпитања и 

спорта Универзитета у Бањој Луци, објављеног дана 02.07.2014. године у дневном 

листу Глас Српске, пријавила су се 3 кандидата: мр Душко Лепир, мр Недим Шишић 

и Ранко Рађевић.  

На основу анализе конкурсног материјала пријављених кандидата, Комисија је у 



складу са Законом о високом образовању Републике Српске (Сл. Гласник РС бр. 

104 од 21.10.2011.), Статутом Универзитета (12.4.2012. године) и Правилником о 

поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој 

Луци (бр. 02/04-3-1537-106/13, од 28.5.2013. године), констатовала да сва три 

кандидата испуњавају услове конкурса за избор сарадника.  

У складу са чланом 26. Правилника о поступку и условима избора наставника и  

сарадника на Универзитету у Бањој Луци, Комисија даје сљедећу ранг листу  

кандидата са бројем освојених бодова:  

 

1. Душко Лепир 168 бодова  

2. Недим Шишић 107,45 бодова  

3. Ранко Рађевић 80 бодова 
 
 
Узимајући у обзир број освојених бодова, научно – истраживачку, образовну, те 

стручну дјелатност, Комисија на конкурсу за избор сарадника за ужу научну 

област Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту на 

Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, даје 

предност кандидату мр Душку Лепиру.  

 
Анализирајући и оцјењујући цјелокупан досадашњи рад кандидата мр Душка 

Лепира у области педагошког, научног, стручног и образовног рада у оквиру 

наведене научне области, Комисија констатује: 

• да је кандидат магистарску тезу радио из наведене научне области 

• да су радови кандидата од изузетног научног значаја за област физичке 

културе 

• да је на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци 

биран за сарадника – вишег асистента на ужој научној области Методика у 

спорту и физичком васпитању 

• да је његов рад као вишег асистента на Факултету физичког васпитања и 

спорта у Бањој Луци изузетно успјешан. 

• да у области стручног рада руководи значајним националним и 

интернационалним пројектима 

На основу свега изнесеног Комисија предлаже Наставно – научном вијећу 



Ha OCH OBY CBera 1i3l[eCe~lOr KO,\!HcHja npeJl.JJa)f(e HUCTaBHO - HaY"IHOM DHjeny 

ct>aKynrera <P H3H ~J1<or BaCDH.r8H:.a 11 CDOpTa H CCHaTY Ymmep3HTeTa y 6atboj JlYUH.oa Mp 

.ll.}'UlKO Jlenup 6Ylle UOII060 IlJa6paH y lBalbe BUlDer' aCUCTeHTa Ita Y~'Y HaY"HI), 

06JlaCT Teopnja, MeTOllHKa II IUCTOltOJlorltja y ct-lI3HQI.:OM saCIlHTalbY II CIIOPT)'. 

Y Eal-boj JIyun. 01.09.2014. r O.!lHHC 

n OTJJHCH QnaHOBa KOMlfcHje: 

I . .llp ~oi~)!(a HaY"Ha 06nan: 
TeopHja, MerOIlHKCl H MeTO,AOJIOrHja y qmJW!KOM 
nacIHnafbY n cnopr y; cDaKYJITeT <p1f3l1Y.Kor naCmlTafha 11 
cnopTa, Y mmep3HTeT y EaI-boj JIYUH (rrpencjenHHK KOMlfclfje) 

/ 
2. 

,l(p MOM 'tUllO IlCJJCMl1m. pen HH npo¢ecop. YJ{{a 
HaY-Ima o6nacT: CrJopTCl<e H pexa6HJlHTaIlHOHe HaYKe; 
<baKYIrTeT CPH3F1-q'KOr S3CnHTal-b3 H cnOpTa, YHHsep3HTer 
y HCTOlUIOM Capaj esy (ll'11aH KOMHcHje) 

3. oe:ifw-¥.Y>W.&<n'C' 
)J;p HaTama Epa Bllti, pe.uoBH ~1 npocpecop. YJKa 

H3y-J Ha 06113cr: HaYll'He nllCIJ.Hn.'HHe y cnopry H 

qm3Hll'KOM BaC1lJn3H,y; <t>aKY!1TeT cnOpTa H ¢HJWfKOr 

B3CnlnaH>a. YH.HBep3HTer YHHUIY (l{1laH KNmcrrje ) 

• 
• 

http:JlYUH.oa
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	8.5.7 Dusko Lepir
	Предмет проучавања овог рада била је мотивација ученика старијих разреда основне школе у настави физичког васпитања. Циљ истраживања био је да се у пракси тестира оригинални програм мотивације ученика за наставу физичког васпитања и види да ли је он дао допринос  побољшању моторичких способности ученика и смањењу изостанака са наставе. Узорак испитаника чинила су по два одјељења шестог, седмог и осмог разреда основне школе у експерименталној групи (Н=127; 63 дјечака и 64 дјевојчице) и исто толико одјељења истог узраста у контролној групи (Н=128; 70 дјечака и 58 дјевојчица). Процјена моторичких способности обављена је на почетку и на крају експерименталног третмана, који је трајао цијело друго полугодиште, тј. 17 седмица, са по 2 часа седмично. Кориштени су раније верификовани тестови за процјену координације покрета, флексибилности, снаге и брзине. Такође, пребројани су изостанци са наставе физичког васпитања у првом полугодишту, те након експеримента. За статистичку обраду података, поред дескриптивне статистике, коришћен је Т-тест за независне узорке и Mann-Whitney тест. Ученици експерименталне групе остварили су значајно веће побољшање већине моторичких способности од ученика контролне групе. Такође, остварили су  значајно мање изостанака са наставе.                              


