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YIlliBEP3l1TET Y EAIhOJ AYl1I1 
¢laKy-ATeT <pH3HT.fKOr BacnHTaH.a J1 CilOp-ra 

Eal-ba AyKa 

npoj : 11 /3.733-5.2115 
,ljaHa, 09.06.20 15. rOn"He 

Ha oeHDey ynaHa 71. CTaB 7) TaqKa (6) 3aKoH8 0 BHCOKOM 06PaJOB8fbY 
(CnYIK6eJ!H rnaCKI1K Peny61ll:tKe CpncKe, 6poj: 73/ 10, I 041l1 , 8411 2, 108/14) re l.UJaHa 54 . 
CTaTyf8 Ymmep3HTeTa y 6aJboj JIYUll, HacTClBHo l;Jay<f1-l0 BMjene H3 20. pe.ll.OBHOj 
cjellHlilUt O)I,P:lf(aHoj 09. 06.20 IS. roAIHle, oOHujeflo je 

O).jJl Y KY 
o YTsP9"saI-bY npnje)U10ra 38 H360p Y 3Bafbe 

1. ):\p npe)lpar .lI.Pa rOCaBJbeSM, 6vrpa ce y 3S8lbe pe;:J;OBHor npocpecopa H8 }')KY 
HaY'-IHY 06nacT KHHe3HonolliKa pe!<peaunja I( lome3HTepanHja, H8 }-jeo.upe~eHo spRjeMe. 

2. Osa OJViYKa ce lI.OCTaBJha Cel-{ary YHHBep3HTeTa y EathOj JIYUH PMH H360pa llP 
Dpe.n;para .fi.paroC8SJbeBliJ18 y 3S8fhe pe.n:OBHor rrpo<pecopa. 

3. CaCTaBHH .lIUO OBe OMYKe je JtbBjeU1Taj KOMHcMje 38 p83M8Tprune t(OHKy pcHor 

MaTepHjana H micaIbe H.3BjewTaja 33 m60p Y aKaD:eMCKa 38aI-ba H8 YJ-Hf Sep3HTeT)'. 

06pa 3 nO)J\effie 
Ha pacnHCaJiH KOHKYpC Y mfBep3HTeTa YoafhOj flYU,H o6jaBIheH 08.04.201 s. 

rOl(J-lIIe 33 H360p Y aKaD:eMCKa 3aalba J-(a Y)KY Ha~HY ofinaCT 06J1aCT KHHe3HOnOlllKa 
peKpeau.Hja H KKHe3MTeparrHja npltjaBllO ce je)l,aA lS~mr.naT llP npenpar .iWarocaSJbeSHll. 

HaCTaBHO H3Y'.JHO BRjel'ie Ha 19. cje;:uiHu'H o.np)Kanoj 16.04.20 15. roJl:HRe 

OfiPaJOBMO je KOMucnjy 38 pa3M3Tpatbe KOHKypCHor Ma-replfjana H nHCaJhe IBsjeWTaja 3a 
H360p y aKaa,eMCKa ) saIb3 Ha YHHBep3HTery. 

KOMHc Hja je rrpI1IIpeMHJIa ID1CMeHH u38jeurraj 0 npHjaBJbeHOM KaHJllUlary If }1.CTH 
D,OCTaBIUla Ha pa3Ma-rpa.tt.e H OIlJI)"-lI1Bal-be HaCT3SHO Ha~OM BMj ehy <J>aK)"JlTeTa. 

H aCTIlBHO HaytIHO sujehe ¢laKYJlTeT3, fia 20, cj elllluuH o.n,pli:<aaoj 09.06.201 5. 
rO)IJIHe yrsp)umo je .lIa. KaH)l;l.£.n,aT JQJ npe.npar ).WaroCaSJDesHIi., y ujenocTM Hcn YH,aBa 
yefloae 3a M.36op n npe,n:nO)KHnO CeHaTY Ymrnep3HTeT8 113 ra ma6epe y 38al-he pe.noBHor 
npo<j1ecopa H8 Y»<Y HaylfHy o6nacT KHHe3HOnOIIIK8 peKpeauHja II KHHe3HTepaITI-1ja f:\a 
HeO.D.pe~eHo BpHjeMe. 

,lloCTaBJbefIO : 

1. CeHaTY Y H}1Sep3HTeTa 	 /' nPE4CJE,!1IDlK 
2 . ,llocHje KaH,llHnara 	 / HACTABH AyqHor BYlJE1iA~
3. MaTepnjan HHB 	 . ITpo4} MO BYKOB.Hn 
4. ala. \ 	 . 

, 
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YHI1BEP311TET Y I>AfbOJ JJYl(H 
tDAKYJlTET: <1>ah.)'JITeT <PU3 11~KO r BaC n llTaH>3 If CnO p Ta 
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113BJEIllTAJ KOMHCI1JE 
o npuja6Jb eHllJ11 KaHOUOamllJlla 3a In60p Hacma61-lllKQ II CapaOHllKG Y 

J(JfUbe 

L IlOJ(Al(H 0 KOHKYPCY 

oA"~~~0J>~~~I_~!LB3t~X_~~~19' p'£'~~opr~':'_ ~f E-~!YM._~.<?_H.~~_(!_~~lVI yKe: 

H a npHjeLLllor HaCTa BHO-HaY'-I HOr BHjella cl>aKymeTii rpH311'-lKOr BacmITil lb8 II c nopra OD. 

29.01.20 ' 5. rOlll·Hle, CCHar YHI18cp31nna y oal'boj SlyUH je Ha 40. cje)l,HI-lUH, o.np>](al loj 
26.03.201 5. r Oll,Ht[e. ll.OHHO OJ)JIYKY Aa ce pacnHwe KOBKYPC Ja H300P BaCT3BI-ntKa Ba 

y»<y HaY'IHY 06JlacT KWle3UO.'lOUlKG peKpeQlluja II l(uHe3111l1epanuja. 

Ha OCHOB), ~JJaHa 5 1. CTaB 2) 3aKoH3 0 IHiCOKOM o6pmoBa l-hY (CJJY)I(fieHU rn3C IHlK 

Peny6JlltKe CpncKe. 6poj: 73/10. 104/ 11 It 84112), Te YJlaHa 54. CraryTa YHI.mep3lncT8 y 
6al-boj Jl yw1, HaCTaBHO- HaY 'Hlo Bl1jene cDaKYJ1TeTn QlH3H4 Kor Racmrnuna 1\ cnopTa j e H3 
19. peD,OBHoj cj e.'1,HIHtH OAP)KaHoj 16.04.2015. rOnlHt e AOHl1j eJlO O,U.nYKY (6poj: 
11/3 .490-7. 1/ 15) 0 I1MeH08<HbY KOM~lcHje 3a pa3M~'rpal-he KOHKypcHOf MaTepujana H 
nHcan.e l130jewnja no r<OHKypCY 3a In60p HaCTa8HI1Ka 1-[3 y)l<y Hay <tH y 06Jl<l CT : 
KI1He311 0JTOWKa peKpeaUJ.1j a H KI1HeJHTepaol1ja 

5poj KaHJJ.tHl,aT3 KOjH ce 6J.1pajy 
-----~-.. -- - - _...•__.._-_._--- . 
1 (ieJJ.<l H) 

Eipoj npuja8JbeHlIX Kal lllllnaTa -- - _. 
I Ue.aa li) 

L(aTYM U '''lj ecTo o6jaoJbllBal-ba KOH Kypca: 

08.04.20 I 5-. ro,a,;' He " .a·I~eBHoM .'IIfery 'T!lac CpncKe" ,- !3al"ba JIYKa 
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Састав комисије: 

1. Др Топлица Стојановић, редовни професор, ужа научна област 
Кинезиологија у спорту, Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета 
у Бањој Луци,  предсједник, 

2. Др Милена Микалачки, редовни професор, ужа научна област Рекреација, 
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, члан, 

3. Др Душан Митић, редовни професор, ужа научна област Рекреација, 
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, члан. 

 
Пријављени кандидати: 
Проф. др Предраг Драгосављевић 
 

  
I. ПОДАЦИ О КАДИДАТИМА 

 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци  

Име (име оба родитеља) и презиме: Предраг (Славко, Меланија) Драгосављевић 
Датум и мјесто рођења: 16.08.1952., Србац 

 Установе у којима је био запослен: 
 

− Мјешовита средња школа ’’Петар Кочић’’ 
Србац, 

− Скупштина општине Србац, 
− Факултет физичког васпитања и спорта 

Универзитета у Бањој Луци. 

 Радна мјеста: 

− Професор  физичког васпитања – 
Мјешовита средња школа ’’Петар  
Кочић’’ Србац,  

− Директор – МСШ ’’Петар Кочић’’ Србац,  
− Замјеник Начелника – Општина Србац, 
− Доцент –  Факултет физичког васпитања и 

спорта Универзитета у Бањој Луци. 

 Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 
 
 
 

− Члан Научног одбора – Други 
међународни конгрес ’’Екологија, 
здравље, рад, спорт’’  

− Бања Лука, 25-28.06.2008. 
− Члан редакцијског одбора  часописа 

’’Гласник’’, 2006. год. издавач Факултет 
физичког васпитања и спорта у Бањалуци, 

− Члан експертског тима за израду 
’’Стратегије развоја спорта у Републици 
Српској (2008), 

− Члан стручног тима за израду ’’Стратегије 
развоја Општине Србац 2006-2012’’, 

− Предсједник Тениског клуба ’’Србац’’ из 
Српца (1997-2001), 

− Предсједник Фудбалског клуба ’’Слога’’ 



 

из Српца  (2001-2002), 
− Члан Савјета за спорт у општини Србац 

(2004-2008), 
− Члан Извршног Одбора Атлетског клуба 

’’Борац’’ Бањалука (2008 -  ) и 
− Члан редакцијског одбора часописа 

Гласник, Факултет физичког васпитања и 
спорта, Бањалука (2008- до даљњег). 

 
б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Факултет физичке културе, Универзитет у 
Београду 

Звање: Дипломирани професор физичке културе 
Мјесто и година завршетка: Београд, 1975. година 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,25 

Постдипломске студије: 

Назив институције: 
Факултет физичке културе, Универзитет у 
Новом Саду 

Звање: Магистар наука у области физичке културе 
Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 14.04.2000. године 

Назив завршног рада: Педагошко-психолошки чиниоци процјене 
ефеката рекреације. 

Научна област:  Физичка култура 
Просјечна оцјена: 8,80 

Докторат: 
Назив институције: Факултет физичке културе Источно Сарајево 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертације: Источно Сарајево, 25.03.2004. године 

Назив докторске дисертације:  
Тјелесне активности као људска потреба 
савременог начина живљења 

Научна област: Физичка култура 

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

а) Универзитета у Бањој Луци, ванредни 
професор на ужој научној области 
Кинезиолошка рекреација и 
кинезитерапија на наставном предмету 
Спортска рекреација, 2009.; 

б) Факултет физичког васпитања и спорта 
Универзитета у Бањој Луци, доцент на 
ужој научној области Рекреација, 2004. 
 



 

 

в) Научна дјелатност кандидата 

 в.1. Радови прије посљедњег избора/реизбора 
 

в.1.1. Научна  монографија међународног значаја 
 
Монографија ’’Life in wetland’’- Живот у мочвари, Министарство за урбанизам и 
екологију Републике Српске и Републички урбанистички Завод, Бањалука 2004. год 
Пројекат: LIFE LICENSE                                                                    15 (петнаест) бодова 
 
 
в.1.2. Оригинални научни радови у часопису националног значаја: 
 
Драгосављевић, Предраг и Драгосављевић, Проко (2006). Утицај  друштвено-
економских фактора на формирање вриједнстних оријентација као фактора процјене 
спортске рекреације. Гласник Факултета физичког васпитања и спорта, (2), 145-
151.                                                                                                                6 (шест) бодова 
 
Драгосављевић, П. (2006). Школски спортски терени и игралишта. Настава, 
Републичко педагошки завод, Бањалука, (5-6), 31-37.                            6 (шест) бодова 
  
Драгосављевић, Предраг и Драгосављевић, Проко (2005). Модуларно  програмирање 
у настави физичкког васпитања. Настава, Републичко педагошки завод, Бањалука, 
(4), 29-38.                                                                                                      6 (шест) бодова 
 
Драгосављевић, П. (2005). Утицај педагошких фактора на процјену ефеката 
рекреације. Физичка култура, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета 
у Београду, (1-4), 95-101.                                                                            6 (шест) бодова 
 
Драгосављевић, П. (2004). Педагошко-психолошки чиниоци ставова о тјелесним 
активностима у слободном времену. Настава, Републичко педагошки завод, 
Бањалука.                                                                                                      6 (шест) бодова 
 
 
в.1.3. Научни радови на скупу међународног значаја, штампани у цјелини: 
 
Драгосављевић, Предраг, Драгосављевић, Проко и Зрнић, Р. (2008). Редефинисање 
улоге и мјеста спортске рекреације у нивонасталим условима друштва у транзицији. 
Зборник радова 2. Међународни скуп ’’Екологија, здравље, рад, спорт’’, Бањалука, 
25.-28.06. 2008. год. (177-181).                                                                      5 (пет) бодова 
 
Драгосављевић, Предраг, Драгосављевић, Проко и Зрнић, Р. (2008). Спортска 
рекреација као интегрални дио екологије у функцији здравља човјека. Зборник 
радова 2. Међународни скуп ’’Екологија, здравље, рад, спорт’’ Бањалука, 25.-28. 06. 
2008. год. (182-186).                                                                                       5 (пет) бодова 
 
Зрнић, Р., Драгосављевић, Предраг и Драгосављевић, Проко. (2008). Повезаност 
општег мотива постигнућа за бављење спортско-рекреативним активностима. 
Зборник радова 2. Међународни скуп ’’Екологија, здравље, рад, спорт’’, 25.-28. 06. 
2008. год. (253-256).                                                                                       5 (пет) бодова 
 



 

Драгосављевић, Предраг и Драгосављевић, Проко и Радевић, М. (2006). 
Функционална структура институција као услов развоја менаџмента у спорту.  
Зборник радова 1. Међународни конгрес ’’Екологија, здравље, рад, спорт’’ Бања 
Лука , 08.-11. 06. 2006. године (130-134)                                                      5 (пет) бодова 
 
Драгосављевић, Предраг и Драгосављевић, Проко и Радевић, М. (2006). Педагошки, 
биолошки и еколошки показатељи као фактор ослобађања  ученика од наставе 
физичког васпитања. Зборник радова 1. Међународни конгрес ’’Екологија, здравље, 
рад, спорт’’, Бања Лука , 08.-11. 06. 2006. године (149-152).                    5 (пет) бодова 

 
Радовић, М. и Драгосављевић, П. (2006). Јачање  свијести о животној средини. 
Зборник радова 1. Међународни конгрес ’’Екологија, здравље, рад, спорт’’, 
Бањалука,  08.-11.06. 2006. год. (174-181).                                                   5 (пет) бодова 
 
в.1.4. Научни радови на скупу међународног значаја, штампани у зборнику 

извода радова: 
 
Драгосављевић, Проко и Драгосављевић, Предраг (2005). Спортисти и спортски 
менаџери као фактор промјена у спортуи спортским организацијама. Зборник радова 
1. Међународне конференције ,,Менаџмент у спорту’’, Београд 22-23. април 2005. 
год. (стр. 52).                                                                                                       3 (три) бода 
 
Драгосављевић, П. и Радовић, М. (2005). Слободно  вријеме  као  фактор  спортске 
рекреације. Први конгрес Црногорске спортске Академије, Котор, 31.03.- 02. 04. (82). 

  3 (три) бода 
 

Драгосављевић, Проко и Драгосављевић, Предраг (2004). Спортска рекреација као 
фактор умних способности. Зборник радова  1.  српски конгрес и 2. европски конгрес 
педагога физичке културе,  Врњачка Бања, 2004. год  (стр. 234).                3 (три) бода 
 
Вучковић, С. и Драгосављевић, П. (2003). Рекреативне активности у функцији 
превентивно здравствене усмјерености. Међународни научни скуп Универзитета у 
Нишу.                                                                                                                   3 (три) бода 
 
Драгосављевић, П. (2003). Стање у спорту и спортским организацијама Републике 
Српске. X Међународни научни скуп у Нишу.                                                  3 (три) бода 

в.2. Радови послије посљедњег избора/реизбора 
 
 
в.2.1. Оригинални научни радови у часопису националног значаја:  
 
Dragosavljević, Predrag, Dragosavljević, Proko, Tešanović, G., Bošnjak, G. i Bilić, Ž. 
(2014). The state of sports and recreation activities in the territory of the Republic of 
Srpska. (Стање у спорту и рекреативним активностима на територији Републике 
Српске). Acta kinesiologica, 8-1, 36-40. (ISSN 1840-2976, UDK 796) 

Често је случај, како у нашој земљи тако и свијету,  да велики број људи 
престаје бити физички активан након завршетка основне и средње школе. Ово 
истраживање проведено је у сврху утврђивања у којој се мјери људи у 
Републици Српској баве спортско-рекреацијским вјежбањем, те утврђивања 



 

мотива и интереса за тјелесну активност. Истраживање је проведено на 426 
одраслих особа оба спола, од 20 до 55 година старости. Резултати су показали 
да испитаници не судјелују у спортским и рекреацијским активностима (32,2%) 
или их користе ријетко (23,2%), док 13,8% њих то чини сваки дан. Важно је 
примијетити да су мушкарци далеко више активни у спортској рекреацији у 
односу на жене. Анализа података показује да је здравље најјачи мотив за 
бављење спортом, па затим жеља за дружењем, опуштањем и забавом. 

3 (три) бода 
 
 
Dragosavljević, P., Bilić, Ž. & Tešanović,G. (2014). Psychological and social factors of 
estimates of effects of recreation (Психолошки и социјални чимбеници процјене 
учинка рекреације). Acta kinesiologica, 8-2, 82-87. (ISSN 1840-2976, UDK 796) 

За правилно схватање садржаја рекреације у свакодневном животу човјека 
уопштее, а посебно кад је ријеч о његовој манифестацији код појединаца, као и 
у појединим друштвеним групама у оквиру којих се и одвијају одређене 
рекреацијске активности, нужно је познавати најважније чиниоце који утичу и 
одређују посредно или непосредно однос човјека према рекреацији. С обзиром да 
извјесно низ чиниоца детерминира опредјељење појединца за бављење 
рекреацијом, очекивати је да ће и сама процјена ефеката рекреације бити 
различита, како по обиму тако и по интензитету, јер се људи међусобно 
разликују по низу социјално-искуствених и особних обиљежја. С обзиром да су 
се у ширем окружењу десиле огромне промјене, веома је интерсантно довести у 
корелацију психолошко-социолошке факторе као покретаче на одређене 
рекреативне садржаје и активности, чијим коришћењем се задовољавају 
конкретне потребе појединаца и друштва. Ово истраживање је проведено с 
циљем сагледавања процјене ефеката рекреације у међусобној повезаности са 
психолошким и социјалним чиниоцима. Истраживање је реализовано на узорку 
од 553 испитаника, становника западног дијела Републике Српске, од чега се 
132 испитаника не баве рекреацијом, 169 их се бави рекреацијом повремено, а 
252 испитаника се бави рекреацијом редовно. У овом истраживању су 
коришћени Упитник за процјену ефеката рекреације и Скала за испитивање 
општег односа према рекреацији. Истраживање је показало да су испитаници 
процијенили како је за њих највећи учинак рекреације “у очувању здравља”, а 
најмањи “у праћењу моде и савремених трендова”, како је пол испитаника 
значајан извор разлика у процјени ефеката рекреације, те да, без обзира на 
мјесто становања, доминира процјена о значају рекреације за очување здравља. 
Глобални увид у добијене резултате показује да је код испитаника превладао 
умјерено позитиван али и колебљив однос према рекреацији. 

6 (шест) бодова 
 
 

Dragosavljević, Predrag, Tešanović, G. i Dragosavljević, Proko (2014). Procjena efekata 
rekreacije pomoću psiholoških faktora. Sport i zdravlje, 9(2), 58-65. doi: 
10.7251/SHTSR1402058D. 

U okviru sagledavanja i elaboracije problema psiholoških karakteristika kao  činilaca  
procjene efekata rekreacije nužno je sagledati ne samo međusobnu pobezanost 
obelježja ispitanika sa procjenama prema rekreaciji nego  i utvrditi da li su i kojoj 
mjeri psihološke karakteristike faktori procjene efekata rekreacije. S obzirom da su se 
u našem društvu desile ogromne promjene, veoma je  intersantno dovesti u korelaciju 



 

psihološke faktore kao pokretače na određene rekreativne sadržaje i aktivnosti, čijim 
upražnjavanjem se zadovoljavaju konkretne potrebe pojedinaca i društva. Ovo 
istraživanje je provedeno sa ciljem procjene efekata rekreacije pomoću psiholoških 
faktora te dobijanja podataka kako motiv postignuća i stepen izraženosti neuroticizma 
mogu doprinijeti procjeni efekata rekreacije. Istraživanje je realizovano na uzorku  
od 553 ispitanika, stanovnika zapadnog dijela Republike Srpske, od čega se 132 
ispitanika nije bavilo rekreacijom, 169 ih se bavilo rekreacijom povremeno, a 252 
ispitanika se bavilo rekreacijom redovno. U ovom istraživanju su  za potrebe 
prikupljanja relevantnih podataka bili korišteni sljedeći instrumenti: Upitnik za 
procjenu efekata rekreacije, Skala za ispitivanje opšteg odnosa prema rekreaciji, 
standardizovan test za ispitivanje opšte motivacije postignuća, te skala neuroticizma iz 
Ajzenkovog testa ličnosti (test EPI). Analiza dobijenih rezultata o međusobnoj 
povezanosti opšteg odnosa prema rekreaciji i procjene efekata rekreacije pokazuje da 
u okviru generalnog opšteg pozitivnog odnosa većine ispitanika prema rekreaciji 
postoje značajne razlike s obzirom na procjenu efekata rekreacije, te da su opšti motiv 
postignuća i nivo neuroticizma izvori razlika u procjeni efekata rekreacije.  

6 (шест) бодова 
 
 
Богосавац, М., Јовановић, С. и Драгосављевић, П. (2012). Однос туриста према 
спортско–рекреативним садржајима као дијелу туристичке понуде. Спортске науке и 
здравље, 2(1), 5-10. DOI: 10.7215/SSH1201005B  UDC: 338.48:796/799 

У складу са правцима развоја бањалучке регије, туризам се наглашава као једна 
од приоритетних привредних дјелатности. Проблем истраживања је утврдити 
однос посјетилаца туристичких дестинација бањалучке регије према 
спортско–рекреативном вјежбању уопште и спортско–рекреативном 
вјежбању као дијелу туристичке понуде, те утврђивање веза демографских 
карактеристика посјетилаца и њиховог односа. Генерално посматрајући, циљ 
овог рада је изналажење фактора и могућности унапређења спортско-
рекреативних садржаја и објеката у туристичкој понуди на подручју 
бањалучке регије, као дијела туристичке понуде. Добијени резултати указују на 
позитиван однос испитаника према спортско-рекреативним садржајима као 
дијелу туристичке понуде и на потребу побољшања истих. Статистички се 
значајно разликују однос испитаника различите стручне спреме гдје позитиван 
однос исказују испитаници са вишом стручном спремом. Уочено је да постоји 
потреба за повећаним учешћем квалитетних спортско-рекреативних програма 
који ће своје мјесто наћи у туристичкој понуди бањалучке регије. 

6 (шест) бодова 
 
 
Tešanović, G., Mihajlović, I., Bošnjak, G. & Dragosavljević, P. (2010). Relations between 
the body mass index and the anthropometric dimensions and the results achieved in shot 
put (Relacije između BMI indeksa i morfoloških dimenzija i rezultata u bacanju kugle). 
Acta kinesiologica, 4-2, 78-82. 
       Тренажни процес бацања кугле базира се на развоју опће и специфичне 

припреме, гдје се највише времена утроши на развој моторичких способности 
апсолутне снаге, експлозивне снаге, брзине покрета, агилности и координације. 
Истраживања су показала да на резултат у бацању кугле, поред правилне 
изведбе технике бацања, кута под којим се избацује кугла, утјечу и морфолошке 
карактеристике бацача. Евидентно је да се врхунски бацачи кугле разликују 



 

грађом тијела, неки су корпулентнији, неки „атлетске“ грађе са израженом 
мускулатуром, неки су изразито високи, неки нижи. Овим истраживањем су се, 
на узорку од 112 ученика средње школе, мушког спола, узраста 15 г ± 6 мјесеци, 
жељеле истражити релације индекса тјелесне масе и антропометријских 
димензија са постигнутим резултатом  у бацању кугле. Добивени резултати су 
показали да постоји статистички значајан утјецај индекса тјелесне масе на 
постигнути резултат у бацању кугле, те да антропометријске димензије 
дужина руке, распон руку и тјелесна тежина могу утјецати на остваривање 
резултата у бацању кугле, док дужина ноге нема значајну улогу у остваривању 
резултата.   

4,5 (четири/50) бода 
 
в.2.2. Научни радови на скупу међународног значаја, штампани у цјелини:  
 
Драгосављевић, П., Дабовић, М. и Тешановић, Г. (2014). Процјена ефеката  
рекреације  на основу социјално-искуствених  обиљежја. У. А. Недељковић (Ур.). 
Зборник радова Међународне научне конференције "Ефекти примене физичке 
активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих", Београд: 
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања. (у штампи) 

Социјално окружење може значајно утицати на појединца. Фактори шире 
социјалне ситуације се огледају у појединцу индиректно преко глобалних 
политичких и економских односа, а непосредно друштвено окружење као што 
је друштвена средина утиче на појединца. Стога, када се посматра веза између 
ефеката рекреације и карактеристика друштвеног искуства испитаника 
требало би размотрити утицај карактеристика друштвених група којима 
испитаник припада. Главни циљ овог истраживања је био да се преиспитају 
процене ефеката рекреације у вези са социјалним статусом испитаника. 
Студија је спроведена на узорку од 553 испитаника, од којих 132 испитаника 
нису ангажовани у рекреативним активностима, 169 од њих се бави 
рекреацијом повремено, а 252 испитаника су редовно ангажована у 
рекреативним активностима. У овој студији, у циљу прикупљања релевантних 
података коришћен је упитник за процену ефекта рекреације. Од друштвено-
психолошких карактеристика испитаника анализирани су: пол, старост и 
њихова фи нансијска ситуација. Резултати су показали да је пол испитаника 
значајан извор разлика у процени утицаја рекреације - незнатно више 
мушкараца (34,94%) у односу на жене (28,50%) процењује да је, за њих, највећ а 
корист од рекреације здравствена заштита, док више жена (21,96%) у односу 
на мушкарце (16,87%) процењује да су највећ а корист од рекреације одмор и 
опуштање. Испитаници средњих година (36-45 година) су приметили да је 
рекреација корисна за забаву, здравље одржавање способности и одмор и 
опуштање, а испитаници старости 26-35 година су проценили да је рекреација 
најкориснија за здравље и одмор. Испитаници који живе у веома добрим и 
добрим материјалним условима процењују да су ефекти рекреације за њих 
одржавање здравља, одмор, релаксација и забава, док испитаници који живе у 
веома лошим условима процењују да је најважнији ефекат рекреације очување 
здравља, одржавање радне способности, одржавање виталности и одмор и 
релаксација.Глобална анализа резултата ефеката на основу друштвених 
карактеристика испитаника показује да постоји веома висока сагласност 
испитаника у процени да рекреација доприноси очувању здравља. Испоставило 
се да су пол, старост и материјални услови у којима живе велики извори 



 

разлика у процени утицаја рекреације. 
5 (пет) бодова 

 
Илић, Д., Грбић,В., Илић,Б., Драгосављевић, П., Тешановић, Г. (2014). Телесни 
статус врхунских одбојкашица. Зборник радова 6. међународног научног конгреса 
„Антрополошки аспекти спорта, физичког васпитања и рекреације“, У С.Симовић 
(Ур.). Бања Лука: Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој 
Луци. (у штампи) 

5 (пет) бодова 
 
Zrnić, R., Dragosavljević, P., Čokorilo, N. i Nikovski, G. (2013). The changes of motor 
skills of women under the influence of different models  of Sport and recreational 
activities. Book of Proceedings XVI Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 
2013" in physical education, sport and recreation and  I  International Scientific 
Conference. U S. Pantelić (Ur.). Niš: Faculty of sport and physical education , University 
of Niš. 332-342. UDC  796.035 – 058.833 
       Моторичке способности као компонента физичког фитнеса су пресудне за 

одржавање радних способности и здравља, нарочито код модерног/сједећег  
човјека. Рекреација  је  најбоља  брана/лијек  против  болести  цивилизације  и 
сједалачког начина живота, а различити модели спортско-рекративних 
активности могу позитивно утицати на цјелокупни антрополошки статус  
човјека. Истраживање је спроведено с циљем  утврђивања  промјена 
моторичких  способности жена хронолошке доби од 35 до 45 година под 
утицајем тромјесечног рекреативног програма пливања и аеробика. Узорак 
рекреативки из Бања Луке је подијељен у двије експерименталне групе (пливање 
Н=38 и аеробик Н=38),  а  тестиран  је  са  шест моторичких  варијабли  
(ходање  2км,  претклон  у  сједу,  лежање  сјед,  заклони  трупом, издржај у 
згибу и чучњеви). Подаци су обрађени помоћу технике дескриптивне 
статистике, т-тестом и мултиваријантном анлизом варијансе и коваријансе. 
Рекреативни модели пливања и аеробика утицали су на позитивне промјене 
моторичких способности код експерименталних група. Статистички значајне 
промјене остварене су у свим мјереним варијаблама код обе групе (п=0,000).  
Групе се статистички  значајно разликују на финалном мјерењу  код  варијабли  
Ходање  2км  (п=0,001, Ф=12,958 - Пливање)  и  Флексибилност  претклон у 
сједу  (п=0,044, Ф=4,220 - Аеробик). Добијени резултати истраживања указују 
да различити модели спортско-рекративних активности позитивно утичу на 
трансформацију моторичких способности  жена  средње доби, што указује на 
могућност примјене оваквих модела на ову популацију, али и препоруку за друге 
старосне категорије рекреативаца.   

3,75 (три/75) бода 
 
Јовановић, С., Драгосављевић, П. и Тешановић, Г. (2013). Релације између учешћа у 
спортско рекреативним активностима, доби и временом бављења. У. А. Недељковић 
(Ур.). Зборник радова Међународне научне конференције "Ефекти примене физичке 
активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих", 727-736. Београд: 
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања. (UDK 796.1) 

Истраживање које је спроведено на овом узорку испитаница указало је на 
дистинкцију између оних који се краћи временски интервал баве рекреативним 
активностима као и дистинкцију према добној скупини. Наиме, у случају да су 
испитанице прпадале млађој добној скупини и да су посједовале мање искуства 



 

њихова мотивација је изражена кроз припадност заједници и тимском духу, уз 
велику дозу исказаног задовољства и свјесности о позитивном здравственом 
учинку вјежбања. Различитост у исказивању мотивационих параметара 
намеће потребу и других студија на различитим популацијама за надоградњу на 
добијене резултате како би се могли користити у практичним условима. 
Прецизније, резултати истраживања указују на то да професионалаци који 
раде у подручју рекреације требају узети у обзир низ циљева и мотива које људи 
имају за остваривање. Даља истраживања могу такођер показатида шири 
спектар циљева и мотива више одговара рекреативном окружењу, и то 
посматрајући кроз истанчани приступ онима који припадају одређеној добној 
скупини односно нивоу бављења рекреативним активностима. Такве 
информације могу утицати на начин на који стручњаци иду ка унапређењу 
мотивације својих клијената и што дужег бављења рекреативним вјежбањем.  

5 (пет) бодова 
 

Зрнић, Р., Драгосављевић, П., Митић, Д. и Микалачки, М. (2012). Нивои 
трансформационих промјена морфолошких  карактеристика жена под утицајем 
различитих модела спортско-рекреативних активности. Тематски зборник радова 
Међународне научне конференције "Ефекти примене физичке активности на 
антрополошки статус деце, омладине и одраслих", У. М. Допсај, И. Јухас и Г. Касум 
(Ур.). Београд: Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања. 101-
112. UDK: 796.035.012.1-055-2 
       Редовна, програмирана, циљана физичка активност, код жена средње доби 

може позитивно утицати на побољшање радних способности, отклањање 
акутних деформитета проузрокованих професионалним радом, побољшању 
здравственог стања, отклањању психичких тегоба, превентивно дјеловат код 
болесних стања (болови у леђима, рак цријева, дојке и други, шећерна болест, 
пробавни поремећаји главобоље, болести срца и крвних жила, повећање масноће 
у крви, повећан крвни притисак, инфекције, болести бубрега, менструалне 
тегобе, дебљина, осеопороза, и др., Истраживање је спроведено с циљем 
утврђивања нивоа трансформација морфолошких карактеристика жена 
хронолошке доби од 35 до 45 година под утицајем рекреативних модела пливања 
и аеробика. Након проведеног тромјесечног експерименталног третмана, а на 
основу добијених резултата код примијењених варијабли за процјену 
морфолошких карактеристика (обим грудног коша, обим надлактице обим 
трбуха, обим кукова, обим наткољенице, кожни набор трицепса, кожни набор 
супраилиаце, висина тијела и маса тијела), може се закључити да постоје 
статистички значајне разлике између иницијалног и fiналног стања код обје 
експерименталне групе. Смањење вриједности обима тијела и кожних набора 
проузроковало је промјене морфолошких карактеристика испитаница група 
Пливање и Аеробик, а овакве промјене у поменутом простору могу се сматрати 
посљедицама експерименталног програма. Анализом разлика између група на 
иницијалном мјерењу уочено је да се групе статистички значајно разликују код 
варијабле Набор супраилиаце (група Пливање), док на fiналном мјерењу те 
разлике су експерименталним третманом неутралисане. Узимајући у обзир 
утврђене позитивне трансформационе ефекте и њихов утицај на морфолошки 
статус испитаница средње доби, реализовани модели аеробног вјежбања 
препоручују се за слична истраживања, на различитим старосним 
категоријама, као и на мушкој популацији. С обзиром на резултате позитивних 
промјена појединих сегмената антрополошког статуса, третирани модели се 



 

могу аплицирати у циљу побољшања здравственог статуса. Наведене програме 
можемо примијенити у fi   тнес –центрима, активностима Спорта за све, 
школама, универзитетима, предузећима и другим установама које се баве 
програмираним утицајем физичке вјежбе на антрополошки статус. Жене 
средњих година, због својих породичних и друштвених обавеза, изложене су 
великим притисцима (стресовима), и зато је потребно стално проналазити 
начине и мотиве како да се укључе у редовно рекреативно вјежбање. 

3,75 (три/75) бода 
 
Драгосављевић, Предраг, Драгосављевић, Проко и Зрнић, Р. (2009). Латентне 
структуре чинилаца спортске рекреације. Зборник радова И међународног научног 
конгреса „Антрополошки аспекти спорта, физичког васпитања и рекреације“, У Г. 
Бошњак (Ур.). Бања Лука: Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у 
Бањој Луци. 247-253. УДК: 796.035 
       Анализа добијених примарних фактора, а посебно секундарног фактора, као 

латентне структуре истраживаних манифестних варијабли, указује на битна 
обиљежја односа испитаника према рекреацији, која су могла детерминисати 
овакву факторску дистрибуцију. То је, прије свега, општи позитиван однос 
испитаника према рекреацији, тј. начин гледања на рекреативне активности у 
којем доминира спремност да се позитивно вреднују рекреативне активности. 
Другум ријечима, поступком главних компоненти факторске анализе, 
установлјено је да пет фактора првог реда и један фактор другог реда 
објашњавају тридесет једну варијаблу и то: двадесест варијабли општег 
односа према рекреацији и једанаест варијабли процјене ефеката рекреације. 

5 (пет) бодова 
 

 Научна дјелатност кандидата прије посљедњег избора 
Број бодова: 90 

 Научна дјелатност кандидата  послије посљедњег избора 
Број бодова: 53  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА - Научна дјелатност        143 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 

 г.1. - Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
 
г.1.1. Универзитетски уџбеник који се користи у земљи 
 
Драгосављевић, Предраг и Драгосављевић, Проко. (2005). Савремена наастава  
физичког  васпитања и спорта. Бањалука: Факултете физичког васпитања и спорта.  

6 (шест) бодова 
 
Драгосављевић, Предраг и Драгосављевић, Проко. (2006). Спортска рекреација. 
Бањалука: Факултет физичког васпитања и спорта.                                6 (шест) бодова 

  

 г.2. - Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
 
г.2.1. Универзитетски уџбеник који се користи у земљи 



 

Драгосављевић, Предраг, Драгосављевић, Проко и Тешановић, Г. (2013). Спортска 
рекреација - Методологија вјежбања. Бања Лука: Факултет физичког васпитања и 
спорта. (ISBN 978-99938-38-32-6, COBISS.BH-ID 3917592)                                                                                                       

Циљ овог уџбеника је да пружи што више информација о законитостима 
правилног вјежбања у развоју снаге, издржљивости и покретљивости као 
основних физичких способности. Садржаји у уџбенику су плод богатог 
практичног искуства и истраживачког рада аутора у подручју спортске 
рекреације. Уџбеник је намијењен, превасходно, студентима факултета на 
којима се изучавају спортске науке, али и свим другима који желе на правилан и 
адекватан начин, програмираним вјежбањем, да успоставе психо-физичку 
равнотежу.                                                                                           6 (шест) бодова 

Драгосављевић, П., Бошњак, Г. и Тешановић, Г. (2013). Школска спортска 
борилишта. Бања Лука: Факултет физичког васпитања и спорта. (ISBN 978-99938-
38-3336, COBISS.BH-ID 4007448) 
       Значај овог рукописа је у томе што покреће педагоге физичкр културе на 

креативност и реализацију нових идеја око уређења простора у школском 
окружењу, са циљем и реализацијом што разноврснијих и богатијих садржаја 
као услова правилног психофизичког развоја школске популације. Будући да ће 
уџбеник својим садржајем значајно допринијети побољшању квалитета 
наставе из предмета Спортски објекти и реквизити, то ће засигурно 
допринијети да свршени студенти уђу спремнији у практичан рад на терену у 
школама у којима заснују радни однос.                                             6 (шест) бодова 

 
г.2.2. Менторство кандидата за степен III циклуса 

Зрнић,Р. (2011). Нивои трансформационих промјена антрополошких димензија 
жена под утицајем различитих модела спортско-рекреативних активности. 
Докторска дисертација. Бања Лука: Факултет физичког васпитања и спорта.                                                                                                   

7 (седам) бодова 
 
г.2.3. Менторство кандидата за степен II циклуса 

Богосавац,М. (2011). Улога спортске рекреације у развоју туризма банјалучке 
регије. Магистарска теза. Бања Лука: Факултет физичког васпитања и спорта.                                                                                 

4 (четири) бода 
 
 
Валандро, М. (2013). Утицај спортско-рекреативних садржаја на осјећај 
кохерентности и интерперсоналну орјентацију инвалидних лица. Магистарска 
теза. Бања Лука: Факултет физичког васпитања и спорта.                                                                                 

4 (четири) бода 
 

г.2.4. Члан комисије за одбрану рада II циклуса 
Тешановић,Г. (2013). Релације неких антропомоторичких способности са 
постигнутим резултатом у бацању vortex-а. Магистарска теза. Бања Лука: 
Факултет физичког васпитања и спорта.    



 

                                                                                    2 (два) бода 
 
г.2.5. Менторство кандидата за завршни рад I циклуса 

Дипломски радови (32) ...............................................................32 (тридесетдва) бода  
 
г.2.6. Квалитет педагошког рада на Универзитету:  
Оцјена студената: изврстан .......                                                                          10 бодова 

Образовна дјелатност кандидата прије посљедњег избора/реизбора    
Број бодова: 12 

Образовна дјелатност кандидата послије посљедњег избора/реизбора    
Број бодова: 71 

УКУПНО БОДОВА – Образовна дјелатност 83 
 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

 д.1. Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора 
  
д.1.3. Рад у зборнику радова са националног стручног скупа  
Драгосављевић, П . (2007). Значај спортске рекреације на здравље човјека. Стручно 
савјетовање љекара и педагога физичке културе, Удружење  љекара спортске 
медицине Републике Српске, 09.- 11. 11 2007. год., Бањалука.                         2 (два) бода 
 

д.1.5. Реализован пројекат 
Драгосављевић, П.’’Народни  вишебој – спортске игре села’’ Бањалука 2007.  
Министарство за породицу, омладину и спорт,  Брошура издата у циљу 
организовања и оживљавање народних спортских игара села.                     3 (три) бода 

Драгосављевић, П. (експертски тим), ``Стартегија развоја спорта у Републици 
Српској``,   Министарство за породицу, омладину и спорт.  Стратегија усвојена на 
Сједници  Народне Скупштине Републике Српске.                                       3 (три) бода 

д.1.6. Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета: 
Члан Научног одбора – Други међународни конгрес ’’Екологија, здравље, рад, 
спорт’’, Бања Лука, 25-28.06.2008.                                                                   2 (два) бода 
 

Члан експертског тима за израду ’’Стратегије развоја спорта у Републици Српској 
(2008).                                                                                                                  2 (два) бода 
 

Члан Савјета за спорт  у општини Србац, ( 2004-2008).                                2 (два) бода 
 

Члан редакцијског одбора  часописа ’’Гласник’’, 2006. год., издавач Факултет 
физичког васпитања и спорта у Бањалуци.                                                     2 (два) бода 
 

Предсједник Фудбалског клуба ’’Слога’’ из Српца  (2001-2002).                2 (два) бода 
 

Предсједник Тениског клуба ’’Србац’’  из Српца (1997-2001).                    2 (два) бода 
 

Тренер ТК Србац (1997-2001).                                                                          2 (два) бода 
 



 

Тренер ФК Слога Србац (1993-1996).                                                              2 (два) бода 
 

Тренер РК Србац (1976-1978).                                                                          2 (два) бода 
 

 д.2. Стручна дјелатност кандидата послије последњег избора/реизбора 

д.2.1. Рад у зборнику радова са националног стручног скупа  

Богосавац, М. и Драгосављевић, П. (2013). Спортско-рекреативне активности у 
функцији развоја туризма. У М. Јовановић и Ђ. Нићин (Ур.). Зборник радова Треће 
међународне конференције ''Спортске науке и здравље'', 224-229. Бања Лука: 
Паневропски универзитет "АПЕИРОН". 

Постојање и обликовање спортско-рекреативне понуде резултат је објективне 
потребе на туристичком тржишту. Разноврсна понуда подразумјева широк 
спектар спортско-рекреативних активности, који су често главна туристичка 
атракција и разлог доласка туриста у туристичке центре. У складу са 
постојећим природним и друштвеним потенцијалима на подручју бањалучке 
регије формиран је значајан број туристичких дестинација. Предмет 
интересоања у овом раду обухвата битне аспекте за доношење закључака о 
структури гостију и њиховим социо-демографским карактеристикама, 
ставовима о спортској рекреацији и њеном утицају на развој туризма. 
Истраживње је проведено на узорку од 260 испитаника, који су чинили 
посјетиоци туристичких дестинација. Ставови гостију који представљају 
њихова интересовања и склоности могу дати конкретне смјернице за 
унапређење туристичке понуде разноврсним спортско-рекреативним 
активностима у туристичким дестинацијама. Туристи очекују квалитетне и 
уређене спортско-рекреативне објекте, који  ће задовољити њихове потребе за 
активним одмором. 

2 (два) бода 
 
Зрнић, Р. и Драгосављевић, П. (2012). Улога и значај спортске рекреације у 
туризму. Зборник радова Првог балнеолошко-туристичког интернационалног 
симпозијума  у Босни и Херцеговини, У Е. Бећиревић (Ур.). Тузла: PrintCom. 48-54. 

Спортска рекреација тј. спортско-рекреативни садрзаји су неизастовне 
активности у понуди савремене туристичке услуге. Креативни програми 
спортске рекреације као средство активног одмора, су најтраженији дио 
туристичке понуде који се могу реализовати током цијеле године и на свим 
узрасним категоријама. Да би се реализовали тако осмишљени програми битне 
су двије претпоставке: материјални услови туристичке дестинације и 
аниматори спорта и спортске рекрације као кључ понуде и потражње услуга 
туризма. Искусни аниматори спортске рекреације су један од разлога да 
гост/турист буде задовољан својим учешћем у понуђеним активностима а 
самим тиме да се и наредне сезоне поврати. Циљ овог рада је да се укаже на 
потребе спортско-рекреативних програма и стручњака спорта и спортске 
рекреације у области туризма. 

2 (два) бода 
 
д.2.2. Реализован пројекат 
Драгосављевић, П. ’’Потребе мобилност и учешће младих у афирмацији 
омладинског рада у Републици Српској’’, Министарство за омладину, породицу и 



 

спорт,  пројекат у току.                                                                                     3 (три) бода 

д.2.3. Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета: 

Члан редакцијског одбора часописа Гласник, Факултет физичког васпитања и 
спорта, Бањалука (2008 - ).                                                                               2 (два) бода 
 

Члан Извршног Одбора Атлетског клуба ’’Борац’’ Бањалука (2008 - ).     2 (два) бода 
 

Члан стручног тима за израду ’’Стратегије развоја Општине Србац, 2006-2012’’ 
2 (два) бода 

  
Стручна дјелатност кандидата прије посљедњег избора/реизбора  

Укупан број бодова:  26 
Стручна дјелатност кандидата послије посљедњег избора/реизбора                                                                                               

Укупан број бодова: 13 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА - Стручна дјелатност 39 
 
 
ПРЕГЛЕД СВЕУКУПНЕ АКТИВНОСТИ КАНДИДАТА 
 

Укупно бодова кандидата прије посљедњег избора/реизбора 128 
  
Укупно бодова кандидата послије посљедњег избора/реизбора 137 
  

Укупно бодова кандидата  прије и послије посљедњег избора/избора: 265 
 
Табеларни приказ укупне дјелатности кандидата 

Дјелатност кандидата Прије посљедњег избора Послије посљедњег избора Укупно бодова 
ад. 1. Научна 90 53 143 
ад. 1. Образовна 12 71 83 
ад. 1. Стручна 26 13 39 
СВЕУКУПНО 128 137 265 

 



 

III  ЗАКЉУЧНO МИШЉЕЊЕ 
 

На основу детаљне анализе и провјере конкурсних материјала, оцјењујући 
цјелокупни рад проф. др Предрага Драгосављевића, водећи рачуна при томе о 
научним, образовним и стручним потенцијалима кандидата, Комисија констатује: 

• да је кандидат магистарску тезу и докторску дисертацију урадио и одбранио из  
научне области у коју се бира, 

• да је испољио велику ангажованост у раду у свим сегментима ове научне области, 
• да његови радови третирају значајна и до сада неистражена подручја у ужој 

научној области Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија,   
• да је укупно написао 1 стручну монографију и 4 уџбеника, а послије избора у 

звање ванредни професор написао је и издао 2 универзитетска уџбеника из научне 
области за коју се бира, 

• Учествовао је на међународним и националним конгресима са укупно 12 
оригиналних научних и 3 стручна рада, објавио је у националним часописима 
укупно 10 научних радова, а послије избора у звање ванредни професор објавио је 
11 научних и 2 стручна рада из уже научне области за коју се бира, 

• Учествовао је као руководилац у реализацији 3 научна пројекта из области за коју 
се бира, од тога  је 1 послије посљедњег избора, 

• Oд 2009. године има изборно звање ванредног професора на ужој научној области 
Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија на предмету Рекреација. 

• Након избора у звање ванредни професор био је ментор у једној докторској 
дисертацији и двије магистарске тезе, и био је члан комисије у одбрани једне 
магистарске тезе. 

• Наставничке способности проф. др Предрага Драгосављевића у оквиру система 
квалитета Универзитета су оцењене одличном оценом. 

На основу свега изњетог Комисија сматра да проф. др Предраг Драгосављевић 
посједује научну, образовну и стручну зрелост, како у области педагошког, тако и у 
сфери научног рада. Цјелокупан његов рад указује да посједује научно-истраживачко 
и педагошко искуство, а објављени радови и књиге, имају значај за научну област за 
коју се бира, те тиме испуњава све услове за избор у наставно звање редовног 
професора за ужу научну област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија. 



Ill' 11 J E)..I. J I U I " 

Y CKJlaAY ca 3aKOHOM 0 BIiCOKOM 06pa306al-hY Pe ny6nl1Ke CpnCKe (en . rJlaCl"IH1( PC 6p. 
104 0)). 21. 10.20 11.), CTaT)'TOM Y HHBep3HT(Ta ( 12.4.20 12. rO.llI1He) 11 n paBI-iJlHHKOM 0 
nocrynKy 11 YCJlO BUMa uJ60pa tl8CTaBHI:IKa H Cap3llHuKa H3 Y I1H OCP3I1TeT}' Y 6aH:.oj fly ull 

(6p. 02104-3-1 537·1 06/ 13, on 28.5 .20 13. roJl:Hl-Je), KojllMa cy nponHcalHl YCflOB I1 3a ln60p 
HaCTaBHMKa, Y3HMajyoH y 0 6311P 6poj H KBaJlHTeT 06jasJbeHHx pMosa, H3Y'1110 

HCTp~nKH6a "' KY, 06p.'l30BHY ~i cTpY4HY aKTltBBOCT KaH.lHtAaTa, KOMl1cllja KOHcTaryje .lla 

npocp. ,Il,p npcnpar 1l.parocaslheBIlh HcnYH>aBa cse yenose 3a In50p y 3na~be pe!l,OBHOr 
rrpocpecopa. 

Ha OCHOSy H,mpe.ll HaBe,lleHor KOMllcllja ea noceoHlIM 3a.lI,OBOlbCTBOM je.llHOrnaCHo 
npellJla)Ke HaY"Ho-HacTaBI~oM s.,jeny <DaKYJlTeTa Q:lH31I CIKor S8Cm1T3H;.a J1 cnopTa 11 
CeHilTY Y HHse-p3HTeTa Y 6al-boj J1yuu Ail ce npo41. a p fipea par ,llparoca BJheBuh 113a6epe 
y 3aJibe pe.n08Hor npo!J>ecopa 3a Y)f(Y HaY4HY 06nacT K ltlle311 0flo lUKa peKpea lillja If 

KIt UC3HTepn nllja. 

l)aH.a JIYKa, 

Maj , 20 15. r O,!l,I1He 

• 

nOTn!!C 'fJlaHOea KOM llc1lje: 

I . 	)lp TOfiJUlua CTojaltoonli, peaOBHIl ~po</lecop , 

Y)I(a HaY YHa 06J1ac1' K HHe3110JTOrHj a y cnopry, 
¢aKYJlTeT (ll 1l311'JKOr saCfIl1Tatna H cnopTa 
Y HIISCp3HTeTa y 6atboj JIYUH, npe.n.cjeJ].HHK, 

~r 
2. 	J.(p MIIJleHa MHKaJla 'IKII , peAoBHI1 npocpecop, 

Y)Ka HaY'1Ha 0611acT PeKpealiuja, (l>aKYJlreT cnopTIl 
11 CPJt 3wIKor saCnHTat-ba YHIIBep3HreTa YHoso!.1 
Ca.ny, YJlaH , 

....... .. .:4/(({.F..k.g .....~4.1.f. ~.~. ~~2. .. .. ...... .. .. 


3 . 	.ltp)lywaH MIITHfl, pe.nooHl1 npo$ecop, Y)f\a 
HaY'lHJ o6nacT PeKpeaUHja, cDaKynTeT CnapTfI 
(P11311 l 1Kor aacmlTa l-ba Y HH ep TeTa Y6eo a.ny, 
YJlaH . 

.. .......... ..... .................. ....- .. .... .... ....... ...... . 
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