


YHMBEP3MTET Y GAfbOJ AYUM 
~a.KyATeT q:)H3H~KOr Ba,cmUarba H. CnOpTa 

baH:.a A)'Ka 

6poj: 1111.980-4.4/ 15 
,[(aBa, 03.09.20I 5. ro,[lYil-le 

Ha OCHOSY Vl3H3 7 1. CTaB 7) Ta.'-Uffi (6) 3aKOH3 0 BH'COKOM 06PalOS3I-by (Cn)0K6eHu 
rJlacHlU( Peny6mu{e CpncKe, 6poj : 73 / 10, 104111 , 84/ 12, 108/ 14) Te '{}JaBa 54. CT8ryr3 
Y HHBep31'lren y DaJi,Oj J1YUJi, HacT8sHo l-{a)"fHo Bl1jelle Ha 22. pen.OSHOj Cje.aHHUI1 OllP)tffiHOj 
03.09.201 5. rO!.VHl:e, oOHlyeJlo j e 

O,llJIYKY 
o ymp~U8atby npwje)],.Jlora 13. 11360p Y 3B8H>e 

J . ..nOll. AP MHJieHKO BOjBOJudl, 6~tpa ce y 3BUH:>e s8Hpe)J,Hor opo<pecopa Iia )0KY HaY'lKY 
06JTaCT Teopl-fja, MeTO)I;J1K8 H MeTOtlO1l0rHja y <pH3 1f\'/KOM sacrtm'8H>Y H cnopTY (HaCTaBHI1 

npe.ll.MCTH: CTa'HKTHK3 YcooPT)', Me-rolloJlonfja iiCTpa)KHBaJ-ba y cnopry). t-la llIeCT 1'O.D.I1Ha. 

2. 08a OMYKa ce D.OCTaBJb3. Cetlary YHHSepJIi'T'eT3. y EiaH>Oj llYUII pa,Q11 1l36opa AOt.(. AP 
MHJleHl<8 BojsollHtia y 3S8H:.e aaHpe,ll,HOr rrpoQ>ecopa. 

3. CaCTaBfui ,ll,HO OBe O,ll,JJYKe je J.-bBjewTaj KOMHcHje 36 pa3Ma-rpalbe KOH lC)'pcHor 
M3Teplfjana J.f nl-1cal-be J.f3sje wTaja 3a 11360p Y8Ka.L\eMCKa 3BalM Ha YHI1Bep3HTery. 

06pa3J10)f(etbe 
Ha paCnl-fCaHH KOHKYDC YHliRep3~l.TeTa y oan:.oj nYUH o6jaBJbeH 20.05.20 J 5. remme, 38 

~36op y aKatJ,eMCKa 3E8Jha Ha )0Ky HaY'"lHY 06.rmCT 06naCT TeopHja, Me'ranl·nea H MeTO,ll,Onomja y 
CPI13HlJKOM S8cnl1TaH.y If cnopry (HaCT8SltH" npeAMcni: CTanICHtK8 y cnopry, M eTO.nOJlofHja 

l1CTp8)fnmafha y cnoP')') npHja8110 ce j e.aatl KaH,/l.H.llaT nOO'. ..IIp MHJ1e lfKO BojnoD.MIl . 

HaCTIlBHO HaY'"lHO ol1jehe Ha 20. cj e.1l.HHLtH o.ap>I(aHoj 09.06 .201 5. roJ\l1He IIMeHOBaJlO je 

KOMI~CHjy 3a pa3Ms1"palhe KOHKypcHor MaTeplijaJ1a H'.ntlCafhe H3sjeWTaj a 38 H360p Y 8Ka,!l.eMCKa 
3831na Ha YH H"Sep3HTery. .. 

KOMHCI~a je npHfipe,\U(JIa m-iCMelf l1 H3sjellITaj 0 npHjaBJbeHOM KaH,!l.H,Qa1)' H HCTH 
DOCTa slf]la Ha pa3MaTpalhe II O.llJl)"-l llBafhC HacT3.suo Ha)"-lHOM slijeJiy cDaK)'JlTeTa. 

H aCT8.BtW H"}"fHO BHjel'le cDaKynTcn, Ha 22. cje.nHHuH o,n,p)f(aHoj 03.09.201 5. ro.nll He 
yrep.1l.JUTO je Aa KaHllH,QaT )lOu.. .lJ.p MHJ1eHKO Bojso.IJ.W1, y tIjenocTH HcnylMBa YCJlOSC 3a U360p Ii 

npe)lJlO)f( fl"110 CCHl:lry YHHsep3J.1TeTa Aa ~ Me}tOBaHor H3a6epe y 3Bal-he sallpe.rrnOf npot/>ecopa Ha 

)'iKY HaY'fHY 06naCT TeopHj a., MeTO.l\HKa H MeTO.l\OJlOrHja y tPH1HlJKOM aaCnlnafhY \of cnopD' 
(HaCTaBHII npeAMeTH: CTaTHCTHI<3 y cnopTY, Me-ro]lonorllja lic TJ>IDKIfSatM y cnopT)') Ha w eCT 

roAIHla. 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ:  ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ БАСПИТАЊА 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 Сената од 18.05.2015. год. број 01/04-2. 17/4/15 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту 
 
Назив факултета: 
Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука 
 
Број кандидата који се бирају 
1 
 
Број пријављених кандидата 
1 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
20.5. 2015. „ Глас Српске“ 
 

Састав комисије: 
а) предсједник:  др Михајло Мијановић, редовни професор, на ужој научној 

области Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту на 
предметима Статистика и Методологија у спорту, Факултет физичког 
васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци 

б) члан : др Драган Мирков, редовни професор на предметима Информатика, 
Информациони системи у спорту, Статистика у физичком васпитању и спорту,  



Мјерење и евалуација у физичком васпитању и спорту, Факултет спорта и 
физичког васпитања , Универзитет у Београду   

в) члан: др Петар Павловић, редовни професор на ужој научној области Теорија, 
методика и методологија у физичком васпитању и спорту на предметима 
Теорија и историја спорта, Научне теорије у спорту, Факултет физичког 
васпитања и спорта, Универзитет Бања Лука   

 
 
Пријављени кандидати 
Доц. др Миленко Војводић 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Миленко (Саво, Мира) Војводић 
Датум и мјесто рођења: 16.11.1962. Мркоњић – Град, РС, БиХ 
Установе у којима је био запослен: Основна школа „Раденко Стојнић“,Кључ 

Школа ученика у привреди, Бања Лука 
Факултет физичког васпитања и спорта, 
Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци 

Радна мјеста: Професор физичког васпитања у 
основној и средњој школи, 
асистент, виши асистент, доцент на 
предметима Статистика у спорту и 
Методологија истраживања у спорту на 
Факултету физичког васпитања и спорта.  
 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Члан рецензентског одбора Зборника 
радова Факултета физичког васпитања и 
спорта  
Члан научног одбора међународног 
научног конгреса „ Антрополошки 
аспекти спорта, физичког васпитања и 
рекреације“ на Факултету физичког 
васпитања и спорта,Универзитет  Бања 
Лука                                       
Члан стручног савјета женског 
премијерлигашког  Универзитетског 
одбојкашког клуба „ BL Volley“, Бања 
Лука  

  
 
 
 



б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Факултет физичке културе 
Звање: Професор физичке културе 
Мјесто и година завршетка: Сарајево, 1987. 
Просјечна оцјена из цијелог студија:  

Постдипломске студије: 
Назив институције: Факултет физичке културе 
Звање: Магистар наука физичке културе 
Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2002. 
Наслов завршног рада: „Узроци повређивања фудбалера и 

одбојкаша на простору Републике 
српске“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Физичка култура 

Просјечна оцјена:  
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Факултет физичког васпитања и спорта 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 2010. 

Назив докторске дисертације: „Метријске карактеристике примарних 
антропомоторичких тестова“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Физичка култура 

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

Асистент 1999. Одсјек за физичко 
васпитање и спорт при Филозофском 
факултету, Бања Лука 
Виши асистент 2002. Факултет физичког 
васпитања и спорта, Бања Лука 
Доцент 2010. Факултет физичког 
васпитања и спорта, Бања Лука 

 
 

 

Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Оригинални научни радови у часопису међународног значаја  
 
М. Мijanović, M. Vojvodić, Metrijske karakteristike testova za procjenu preciznosti, 
Sportekspert, Vol. 2, No. 2, pp. 45-49, 2009 
 
М. Мijanović, M. Vojvodić, Metric characteristics of tests for coordination estimation, 



ACTA KINESIOLOGICA, Vol. 4, No. 2, pp. 57-61, Dec, 2010 
 
Научни радови објављени у часопису националног значаја 
 
М. Мијановић, M. Војводић, Каузалност међу појавама, Гласник факултета 
физичког васпитања и спорта бр. 1, No. 1 ISSN 1840-103, pp. 11-27, 2005. 
 
M. Војводић, Узроци повређивања спортиста, Гласник факултета физичког 
васпитања и спорта br. 2, No. ISSN 1840-1031, pp. 105-118, 2006 
 
M. Војводић, Међусобна повезаност обиљежја спортиста са њиховом процјеном 
узрока који доводе до повређивања, Гласник факултета физичког васпитања и 
спорта бр.4, No. 1840-1031, pp. 92-100, 2008 
 
Научни радови на научном скупу међународног значаја објављени у цјелини 
 
M. Vojvodić, М. Мijanović,  Metrijske karakteristike testova za procjenu 
koordinacije, Zbornik radova, pp. 223-232, Jul, 2009. Међународни научни конгрес 
„Антрополошки аспекти спорта, физичког васпитања и рекреације“, Факултет 
физичког васпитања и спорта, Бања Лука. 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по 
категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Оригинални научни радови објављени у часописима међународног значаја 
 
S. Simović, B. Matković, M. Mijanović, M. Kocić, M. Vojvodić, Structure of efficiency 
factor at XIII, XIV, XV, and XVI World Championship in basketball, JURNAL OF 
HUMAN SPORT AND EXERCISE, Vol. 7, No. 2, pp. 527-543, 2012. Оригинални 
научни рад 
    Методом главних компонената односно Hotelling методом ротације главних 
компоненти, односно Varimax ротацијом по Keiser-u установљена је латентна 
структура ефикасности кошарке. Она је заснована на четрнаест појавних 
индикатора ефикасности. Узорак се састојао од тимова који су побиједили у 
утакмицама на свјетским првенствима у: Грчкој, 62 кошаркашка тима; САД, 62 
кошаркашка тима; Јапан, 80 кошаркашких тимова; Турска 80 кошаркашких 
тимова. Факторизација је изведена на цијелом узорку свих тимова (игре-побједе,     
то је 284) као и на појединачним побједницима на првенствима у Грчкој, САД, 
Јапану и Турској. Укупно је анализирано четири фактора, а унутар сваке од њих 
пет до седам латентних димензија, односно фактори издвојени на основу 
манифеста четрнаест параметара ефикасности. Прве три латентне димензије у 
све четири факторске анализе показују стабилност фактора високог засићења на 
страни појавних варијабли. Фактори су дефинисани као: општи фактор нападачке 
ефикасности, фактор шута за три поена и фактор слободног бацања.Ови налази 



потврђују емпиријске и теоријске шпекулације кошаркашких стручњака, односно да 
укупна ефикасност кошарке првенствено зависи од ефикасности шута што изгледа 
и логично. 
                           5 бодова 
 
M. Vojvodić, M. Jovanović, SOCIOMETRIC STRUCTURE OF PREMIER LEAGUE 
VOLLEYBALL CLUB, SportLogia, Vol. 10, No. 2, pp. 96-105, Dec, 2014 Оригинални 
научни рад  
    
Za ispitivanje interpersonalnih odnosa u malim grupama kakve su sportske, koristi se 
sociometrijski postupak. U ovom radu je proveden sociometrijski postupak i urađena 
sociometrijska struktura ženskog Univerzitetskog odbojkaškog kluba BL volley iz Banje 
Luke, koji se takmiči u premijer ligi BiH. Zadatak je bio otkriti emocionalno-sociološki i 
funkcionalni status igračica , te statusnu kongruentnost i ocjenu atmosfere u klubu. Pored 
toga analizirane su aspiracije igračica po pitanju zauzimanja mjesta na tabeli, kao i 
njihova procjena o očekivanjima uprave vezane za mjesto na tabeli. Nakon urađenog 
sociograma i sociometrijske matrice može se konstatovati da u ekipi postoje tri 
karakteristične grupacije koje se izdvajaju po međusobnim izborima svojih članica kad je 
u pitanju emocionalno-sociološki status. Kod ocjene funkcionalnog statusa izdvajaju se 
dvije igračice koje od 17 mogućih dobile 16, odnosno 14 glasova. Dvije igračice koje su 
dobile najviše glasova po sociološko-emocionalnom kriteriju, nisu izabrane u prvu postavu 
od strane saigračica, što opet govori o  ekipi koja vrlo dobro pravi razliku između 
„druženja i posla“. Na osnovu dobijenih rezultata može se još zaključiti da je atmosfera u 
ekipi dobra i da na nju ne utiču ni funkcionalni status, ni starost igračica.( Skoro pola 
ekipe mlađe od 18 godina) I na kraju upotrebom Man-Vitnijevog i Kruskal-Volisovog testa 
ustanovljeno je da ni starost, ni funkcionalni status ne utiču značajno na procjenu o 
zauzimanju mjesta na tabeli. Funkcionalni status i starost nije izvor razlika ni u procjeni 
igračica o tome, šta misle koje mjesto uprava kluba očekuje od njih. 
                  10 бодова 
 
N. Ćeleš, M. Vojvodić, N. Skender, A Comparative Analysis of Shooting Effi ciency in 
Handball at Euro 2012, SPORTS SCIENCE AND HEALTH, Vol. 4, No. 2, pp. 131-137, 
Dec, 2014. Оригинални научни рад 
  Aнaлизoм ситуaциoнe eфикaснoсти 47 утaкмицa у oбe фaзe тaкмичeњa сa 
Eврoпскoг првeнствa у рукoмeту oдржaнoг 2012. гoдинe у Србиjи утврђeнa je 
ситуaциoнa eфикaснoст шутирaњa нa гoл сa шeст пoзициja (шут сa 6 м, шут сa 9 
м, шут сa 7 м, шут из прoлaзa, шут сa крилa и шут из кoнтрa нaпaдa), сa 
нaпoмeнoм дa je свaки шут сa oвих пoзициja aнaлизирaн кao успjeшнo шутирaњe или 
нeуспjeшнo шутирaњe. Узoрaк je биo пoдиjeљeн у двиje групe (пoбjeдa и пoрaз). 
Рeзултaти дeскриптивнe стaтистикe су пoкaзaли рaзликe прoсjeчних рeзултaтa у 
свим вaриjaблaмa измeђу пoбjeдничких и пoрaжeних eкипa. Анализом резултата 
истраживања  утврђeнo je дa сe прoсjeчни рeзултaти измeђу пoбjeдничких и 
пoрaжeних eкипa стaтистички знaчajнo рaзликуjу у вaриjaблaмa UBG, PROC, 
ŠKRUS и  Š9MNE, дoк oстaлe утврђeнe рaзликe нису стaтистички знaчajнe нa oвoм 
нивoу зaкључивaњa.                                                                                         
                                                                                                                              10 бодова 



 
  Научни радови на научним скуповима међународног значаја, штампани у 
цјелини 
 
М.Vojvodić, S. Simović, М. Мijanović, Analysis of the cause hate speech on the sports 
fields in Bosnia nad Herzegovina, Proceedings book, pp. 39-51, Nov, 2014. Оригинални 
научни рад,  Међународни научни конгрес „Антрополошки аспекти спорта, 
физичког васпитања и рекреације“, Факултет физичког васпитања и спорта, Бања 
Лука. 
 
   Teмa oвoг истрaживaњa су стaвoви o узрoцимa кojи дoвoдe дo гoвoрa мржњe нa 
спoртским тeрeнимa у Бoсни и Хeрцeгoвини. Узoрaк испитaникa чинили су 
срeдњoшкoлци, студeнти oснoвнoг и мaстeр студиja Фaкултeтa физичкoг 
вaспитaњa и спoртa из Бaњa Лукe и студeнти oснoвнoг студиja Фaкултeтa 
тjeлeснoг oбрaзoвaњa из Бихaћa. Пoштo je гoвoр мржњe нa  нaшим стaдиoнимa 
пoстao тoлики дa сe нe мoжe вишe игнoрисaти (пaлe су чaк и људскe жртвe), 
пoтрeбнo je урaдити свe штo je мoгућe дa сe идeнтификуjу нajчeшћи узрoци и дa сe 
пoкушa прeвeнтивнo дjeлoвaти у тoм прaвцу. Узрoкa je мнoгo, oд пoсљeрaтнoг 
нaсљeђa, нeимaштинe, нeзaпoслeнoсти,  дo нeсрeђeних друштвeнo-eкoнoмских, 
рeгиoнaлних и пoлитичких дeшaвaњa, рaзних институциja и дирeктних aктeрa у 
спoрту. У oвoм истрaживaњу су aнaлизирaни стaвoви сaмo зa нeкe oд узрoкa, кojи 
су чини сe нajoчиглeдниjи, штo нe знaчи дa су други мaњe битни и нeвaжни. 
Рeзултaти кojи су дoбиjeни, пoкaзaли су дa су стaвoви испитaникa тaкви дa 
зaслужуjу пaжњу. Нajвeћу oдгoвoрнoст зa гoвoр мржњe нa нaшим спoртским 
тeрeнимa, пo мишљeњу испитaникa имajу нaвиjaчкe групe, пoлитичкe пaртиje и 
пoлитичaри, тe нoвинaри и мeдиjи. Нajмaњe учeшћa у гoвoру мржњe у спoрту 
узимajу спoртисти, oбични нaвиjaчи, тe вjeрскe устaнoвe и вjeрски службeници. 
Истрaживaњe je пoкaзaлo и тo дa у стaвoвимa o нeким узрoцимa пoстojи и 
стaтистички знaчajнa рaзликa измeђу испитaникa. 
                   5 бодова 
  
M. Vojvodić, D. Vejnović, V. Stojanović, ANALIZA STAVOVA SREDNJOŠKOLACA O 
GOVORU MRŽNJE NA SPORTSKIM TERENIMA, Zbornik radova, pp. 235-250, Oct, 
2014. Оригинални научни рад, Међународни научни конгрес „ Како превазићи говор 
мржње“ Европски дефендологија центар, Бања Лука.   
      
   У овом раду се говори о узроцима говора мржње на спортским теренима и 
анализи ставова које имају  средњошколаци према тим узроцима. Пошто су 
средњошколци међу најбројнијим навијачима на спортским манифестацијама и 
такмичењима, они су и компетентни да изнесу своје ставове о узроцима који 
доводе до говора мржње на тим такмичењима. Резултати истраживања су 
показали да средњошколци имају мишљење да је говор мржње веома много 
присутан на спортским такмичењима и да има велики број узрока који доводе до 
тога, неки у мањем, а неки у већем обиму. Ово истраживање је показало и то који 
узрок по њиховом мишљењу највише доприноси говору мржње, а који најмање, као и 
постојање разлика у ставовима између испитаника с обзиром на њихове године, 



односно на разреде које похађају у односу на неке узроке. Претпоставка да је став 
средњошколаца да је говор мржње на спортским теренима веома присутан је 
потврђена, а дио хипотезе који се односи на разлике у ставовима с обзиром на 
године, односно висину разреда је само дјелимично потврђена. 
                      5 бодова 
 
Стручни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
 
M. Vojvodić, N. Ćeleš, METHODOLOGY OF SERVING IN VOLLEYBALL WITH 
SPECIAL EMPHASIS TO JUMP FLOAT SERVE, Proceedings Book, Vol 3, pp. 173-182, 
2011. Стручни рад,  Међународни научни конгрес „Антрополошки аспекти спорта, 
физичког васпитања и рекреације“, Факултет физичког васпитања и спорта, Бања 
Лука. 
   У дaнaшњoj oдбojци сeрвис je углaвнoм срeдствo нaпaдa, кojим сe жeли oтeжaти, 
oднoснo пoрeмeтити приjeм или пo мoгућнoсти дирeктнo oсвojити пoeн. Другим 
риjeчимa, сeрвис имa двa oснoвнa зaдaткa и циљa, кojи сe свoдe нa дирeктнo 
пoeнтирaњe из сeрвисa и пoрeмeћaj приjeмa збoг oнeмoгућaвaњe брзoг , 
кoмбинoвaнoг и eфикaснoг нaпaдa oд стрaнe прoтивничкe eкипe. Кoликo je дaнaс 
сeрвис битaн у oдбojкaшкoj игри гoвoри и тo дa гa нeки aутoри  пoрeдe сa 
вриjeднoшћу првoг пoтeзa у шaху.(Jaнкoвић & Maрeлић, 2003., стр.24) Дoбрo 
извoђeњe сeрвисa и прaвилнa прaктичнa рeaлизaциja, тe придржaвaњe и 
примjeњивaњe принципa кoлeктивнe и индивидуaлнe тaктикe, чeстo знajу дa буду 
oдлучуjући фaктoр у исхoду утaкмицe. У тaктици сeрвирaњa изузeтнo je вaжнo 
изaбрaти нajбoљи, oднoснo нajeфикaсниjи нaчин сeрвирaњa и у прaвo гa вриjeмe 
примjeнити. Сeрвиси у oдбojци сe мoгу пoдиjeлити пo нaчину извoђeњa, тe  пo 
путaњи и рoтaциjи лoптe, кao и пo пoлoжajу тиjeлa кoд извoђeњa сeрвисa. Сeрвиси 
кojи сe дaнaс нajвишe кoристe у свjeтскoj врхунскoj oдбojци, кaкo мушкoj тaкo и 
жeнскoj су : смeч сeрвис (сeрвис из скoкa сa рoтaциjoм), флoт сeрвис (сeрвис из 
скoкa бeз рoтaциje) и лeлуjaвaц (сeрвис бeз скoкa и бeз рoтaциje). 
        Зaдњe eврoпскo првeнствo у oдбojци зa мушкaрцe, oдржaнo у Aустриjи и 
Чeшкoj, дeфинитивнo je  пoкaзaлo дa смeч сeрвис вишe ниje нajмoћниjи и 
нajeфикaсниjи сeрвис . Кaд je трeбaлo дoдaтнo oптeрeтити приjeм сeрвисa  кoд 
прoтивничких eкипa сeлeктoр eврoпских првaкa-Србиje  ниje  увoдиo игрaчe сa 
снaжним и рaзoрним смeч сeрвисимa, нeгo je увoдиo игрaчe кojи имajу изузeтнo 
нeугoдaн и прeцизaн лeлуjaви сeрвис из скoкa (флoт). Флoт сeрвисoм oсвojeн je и 
зaдњи пoeн у финaлу и тo aсoм.                                                                            3 бода 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                   38 бодова 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Рецензирани универзитетски уџбеник 
 М. Мијановић,  М. Војводић (2008). Методологија антропологије спорта. Бања 



Лука: Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, Научна 
књига 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
Рецензирана научна монографија 
 
 М. Војводић (2015) Метријске карактеристике тестова за процјену 
антропомоторичких способности средњошколаца . Издавач: Факултет физичког 
васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци  
                         10 бодова 
 
Предсједник комисије за одбрану докторске дисертације кандидата Жељка 
Ковачевића под насловом „Здравствена       и антрополошка обиљежја различито 
кинезиолошки ангажованих студентица“  27.5. 2015.              
                                               3 бода 
 
Ментор за завршни рад првог циклуса (дипломски рад)  
Гудало Дарио  „Разлике моторичких способности и антропометријских карактеристика 
дјечака и дјевојчица у основној школи“, 20.3. 2014. 
                                                                                                                                     1 бод  
 
Јунгић Горан  „ Анализа антропометријских карактеристика ученика основне 
школе“ ,  октобар 2013.                                                                                       1 бод                    
                                                                                                                            
 
Гостујући професор на Педагошком факултету Универзитета у Бихаћу, 
 зимски семестар 2010/2011                                                                                2  бода   
 
Анкета студената о квалитету наставе: 
Просјечна оцјена 2011/2012 је износила   4.61                                             10 бодова 
Просјечна оцјена 2012/20134 је износила 4.16                                             10 бодова 
Просјечна оцјена 2013/2014  је износила  4.44                                             10 бодова 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                              47 бодова 
 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Стручни савјетник у основним и средњим школама од 2007.  
 
Члан комисије за израду наставног плана и програма за средње стручне школе у РС 
 
Виши стручни савјетник у основним и среднјим школама од 2010. 



Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Члан научног одбора међународног научног конгреса „ Антрополошки аспекти 
спорта, физичког васпитања и рекреације“ на Факултету физичког васпитања и 
спорта,Универзитет  Бања Лука                                       
                                                                                                                                 2 бода 
 
Члан рецензентског одбора Зборника радова „ Антрополошки аспекти спорта, 
физичког васпитања и рекреације“ на Факултету физичког васпитања и спорта, 
Универзитет Бања Лука 
                                                                                                                                2 бода 
 
Члан стручног савјета  Универзитетског женског одбојкашког клуба BL volley,  
члана премијер лиге БиХ 
                                                                                                                                2 бода 
 
Члан комисије за израду статута на Факултету физичког васпитања и спорта, 
Универзитет Бања Лука 
                                                                                                                                2 бода 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                8 бодова 

 
       

Научна дјелатност кандидата      38 
Образовна дјелатност кандидата      47 

Стручна дјелатност кандидата        8 
Укупан број бодова      93 

 
                                         III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
 
           Анализирајући и оцјењујући цјелокупни рад кандидата др Миленка Војводића 
у области педагошког, научног и стручног рада у оквиру наведене научне области  
Комисија је констатовала : 

 да је кандидат докторску тезу радио из наведене научне области 
 да је у звању доцента провео један изборни период 
 да има пет оригиналних научних и један стручни рад  
 да је у времену прије последњег избора био коаутор универзитетског 

уџбеника, а у времену послије последњег избора објавио рецензирану научну 
монографију 

 да је био предсједник комисије за одбрану  докторске тезе 
 



C 06311pOM Aa je KaIiAH.D.aT npHje laCIIHBal-ha p31l.1iOr OJlHOca lia QI3KYJlTeTY, paJ1.HO y 

OCHOBHOj H cpeW-boj WKOJH1, ronop~t 0 l-berOBOM nenl1KOM neAarOWKOM ItCKYCTBY, a 
[IUI'OTOBO Tpe5a HarJlaC~ITH )J,a JC Y cTy.ael-lTCIHtM aHKeTaMa a KBafll1TeTY HaCTaue 

oUl1jel-beH ca H3BpCHHM ou.ieHa"la. LUefloKynaH tberO(3 HaYYHl1 , ne,!l,arOWKI1 11 CTpy .... HH 

pallJe BeOMa ycnJe.wa~1. 

V1Majyli~1 y 8HAY .n;a AouelH llP MIlJle llKO B Oj BoAll11 Hcny tbaB8 CBe yCJlOlle 38 UJ6 0 p Y 

313al-be BSI·lpeJlHOr npo~ecopa, H::lBe.a.eHe Y Y.JtaH OBIlMa DpaSHJlIIHKa 0 nocTynKy H 

YCJl OBHMa 11360pa HaCTanHHKa Ii capaAH~IKa Ha YHH Bep3HTeTY y 6mboj JIYUH, KO ,'1HrCtva 

HUC11lBHO-HaY1IHOM BHjel'l y (tlaKYJlTenl (P~t3HljKOr BaCIHiTal-ha If CHopTa Ii C eHaTY 

YHuSepJIITeTa Y 6 a tboj JlyU)! 

nPE)l)IAlKE: 

.nfl ce iJOl{eHII1 iJp MUJleHI<O BojaoiJuft H3a6epe y JB8l-be (JaupeOH02 IIpOtpecopa Ha Y'w.y 
tlay·.JHY 06.'l8CT Teo pHja, MeTOAIIK8 II MeTOAOJIOrHja y cPI13HY.KOM S8cnlna l-hY It c nop1"y ua 

npe.aMeTe CTaTliCTIIK3 y c n o p-ry H MeTOAOJlOfHja If CTp:lJKIISaI-bS y cnop-ry. 

Y Satboj 51 yu.n H Seorpa.ny 
jYII , 2015. rO,llHHe 

TIOTOI1C 'iJl:lHOBa KO"'lIcuje 

I. .up Ml1xajJlo MHjaHO(mh, penOBlilf npocpecop, HS Y)lwj 
HaY'Hloj 06J1aCTH TcopHja, MeTOll.HKa 11 MCToll.oJlorl1ja y 
(11I13H' IKO'\\ nacmlTmbY J.l COOPTY Ha npeLlMenlMa CTaTHC

TliKa y c nopTy It MeTOAOJlorHja HCTp3>KUeUl--ba y c nopTY 

'1>aKYllTeT ¢!H311 .... Kor BaCmrral-ba H cnOPTa~ep3IHCT y 
GalboJ JIYL1.II , I1peOCjeOllllK . t 7:.£ 

_ .. J!L'~ -
2. aD )J:paraH MJ1PKOI), pe,llOnHIl npo~)CCOP Iia npe,D.MeTHM 3 

1-'iH(llOpMaTHKa, V!t-lcpopMaUl10Hl1 CHCTCMH y cnopTy, 
CTaTHcnlKa YcpH 3H YKOM Bac fH1Ta ~by Ii COOpTy. <baKYJlTeT 

cnopTa Ii (Im3Ht lKo r B<lcmlTaHo<l, Y HI'IBep3HTeT Y 6eorpauy. 
'I/ urll 

J . .a.p lle-rap n annoBHh, peJlOBHIt npocJ>ecop tla YiKOj uaY'lHoj 
06JlaCTH Teopuja, MeTOHl1Ka H MeTO}]'onol"llja y (IHt3114KOM 

aacnHTal-hy H cnopTy, cDaK),JlTeT IPH3H<IKor JlacnHTal-ba H 
CnOpTtI, YIH1Bep3H"reT y Eatboj 51yuu, '1IWl/ 

http:JIYL1.II
http:Seorpa.ny
http:KaIiAH.D.aT
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