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II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат Владимир Јаковљевић 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Владимир (Остоја и Рада) 

Јаковљевић 
Датум и мјесто рођења: 15.05.1977. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: Факултет физичког васпитања и 

спорта, Универзитет у Бањој Луци 
Радна мјеста: Сарадник (асистент и виши 

асистент) и Наставник (доцент) 
Чланство у научним и стручним организацијама 
или удружењима: 

 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Факултет физичког васпитања и 
спорта, Универзитет у Бањој Луци 

Звање: Дипломирани професор физичког 
васпитања и спорта 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 01. 10. 2003. године 

Назив завршног рада: „Развој снаге спринтера у 
припремном периоду“ 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,57 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Факултет физичког васпитања и 

спорта, Универзитет у Бањој Луци 
Звање: Магистар наука у области физичке 

културе 



Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 04. 05. 2007. године  
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васпитања“ 
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Просјечна оцјена: 9,40 
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Мјесто и година одбране докторске дисертација: Бања Лука, 10.07.2012. године 
Назив докторске дисертације: „Ефекти примјене новог модела 

тренинга трчања на 1500 м“ 
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и спорта, Виши асистент 2007-
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в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

1. Јаковљевић, В., Бошњак, Г. (2006). Процјена експлозивне снаге атлетичара у три 
атлетске гране. Гласник Факултета физичког васпитања и спорта, Универзитет у 
Бањој Луци, (2), 59-66. 

                              Оргинални научни рад у научном часопису националног значаја 
                                                                                                                               6 бодова 

2. Бошњак, Г., Виндиш, М., Јаковљевић, В., Секулић, Ж. (2007). Утицај модела 
тренинга на издржљивост дјеце млађег школског узраста. Гласник Факултета 
физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, (3), 9-18. 

                               Оргинални научни рад у научном часопису националног значаја 
                                                                                                                         6x0,75=4,5 бода 

3. Јаковљевић, В. (2007). Анализа мишљења ученика Гимназија о настави физичког 
васпитања. Гласник Факултета физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој 
Луци, (3), 113-123. 

                               Оргинални научни рад у научном часопису националног значаја 
                                                                                                                                6 бодова 

4. Јаковљевић, В., Бошњак, Т. (2008). Повезаност резултата бацања vortexa, кугле и 
копља. Гласник Факултета физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој 
Луци,  (4), 69-75. 

                                Оргинални научни рад у научном часопису националног значаја 



6 бодова 
5. Михајловић, И., Бошњак, Г., Јаковљевић, В. (2009). Results analysis of some athletic 

events and their correlations (Анализа резултата неких атлетских дициплина и 
њихова повезаност). Acta Kinesiologica, 3(2), 73-79. 

                              Оргинални научни рад у научном часопису међународног значаја 
10 бодова 

6. Бошњак, Г., Тешановић, Г., Јаковљевић, В. (2009). Релације моторичких способности 
са резултатом у бацању копља код средњошколске омладине (Route between motor 
abilities and the efficiency of the javelin throwing in secundary youth). У. Г. Бошњак (Ур). 
Зборник радова I Међународног конгреса Антрополошки аспекти спорта, физичког 
васпитања и рекреације, 129-133. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Факултет 
физичког васпитања и спорта. 

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

7. Јаковљевић, В., Бошњак, Г., Јовановић, С., Тешановић, Г. (2012). Повезаност виталног 
капацитета плућа са резултатима трчања 100м, 400м и 800м. У. М. Допсај, И. Јухас и 
Г. Касум (Ур). Тематски зборник радова Међународне научне конференције 
Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и 
одраслих, 689-695. Београд: Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког 
васпитања. 

                            Научни рад на научном скупу међународног значаја штампан у цјелини  
5x0,75=3,75 бодова 

8. Јаковљевић, В., Љубојевић, А. (2012). Разлике у испољавању способности 
координације у односу на пол, узраст и физичку активност код дјеце млађег школског 
узраста. У. М. Допсај, И. Јухас и Г. Касум (Ур). Тематски зборник радова 
Међународне научне конференције Ефекти примене физичке активности на 
антрополошки статус деце, омладине и одраслих, 264-271. Београд: Универзитет у 
Београду, Факултет спорта и физичког васпитања. 

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

9. Бошњак, Г., Јаковљевић, В., Тешановић, Г. (2012). Мониторинг фреквенције срца као 
показатељ ефикасности примјене континуиране методе оптерећења у тренажном 
процесу тркача на 800 метара (Monitoring of heart rate as an indicator of efficiency of 
continual load method application in the training process of 800 meter runners). У. С. 
Симовић (Ур). Зборник радова III Међународог научног конгреса Антрополошки 
аспекти спорта, физичког васпитања и рекреације, 67-74. Бања Лука: Универзитет у 
Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта. 

         Кратки научни чланак на научном скупу међународног значаја штампан у цјелини   
                                                                                                                                 5 бодова 

                                                                                         Научни радови укупно: 51,25 бодова 
 
Пројекат: Праћење функционалних способности и развој здравственог стања дјеце и 
омладине у циљу одржања и побољшања општег здравља.  

Реализован национални научни пројекта у својству учесника проjекта  
3 бода  

  

Укупно за научну дјелатност прије посљедњег избора: 54,25 бодова  
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. 
или члана 20.) 
 



1. Љубојевић, А., Јаковљевић, В., Попржен, М. (2014). Efects of zumba fitness program 
on body composition of women (Ефекти зумба фитнес програма на тјелесну 
композицију жена). Спортлогија, 10(1), 29-33.  
e-ISSN 1986-6119, doi: 10.5550/sgia.141001.se.004L, UDK: 793.3-055.2 

                                        Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја  
6 бодова 

 
The aim of this research was to determine the effects of zumba fitness program on changes of 
women body composition. 12 women aged 25-35 participated in the conducted research. The 
zumba fitness program was estimated after eight weeks of exercise, total of 24 training 
sessions. Body weight, fat percentage, fat mass, fat free mass and total body water were 
measured at the beginning and at the end of the research. The effects of fat-free training 
model were analyzed by using Paired sample T test. The obtained result showed that zumba 
fitness program achieved statistically significant improvement in total body weight loss 
(p=.019), fat percentage (p=.012) and fat free (p=.000). Although the value of fat free mass 
(0.22 kg) and the total amount of body water (0.15 kg) recorded increase after completed 
program, they were not statistically significant. The study results clearly indicated that the 
zumba fitness exercise can be used as effective group fitness exercise for the change in body 
composition of women. 
Циљ истраживања је испитати ефекте осмонедељног зумба фитнес програма на 
промјене у тјелесној композицији жена. Истраживање је проведено на узорку 12 жена 
рекреативки старосне доби од 25 до 35 година у трајању од осам недјеља (24 тренинга). 
Прије почетка зумба фитнес програма измјерени су сљедећи тјелесни параметри: 
тјелесна маса, постотак масног ткива, количина масног ткива изражена у кг, немасна 
маса и укупна количина воде у тијелу. Разлике аритметичких средина на иницијалном и 
финалном мјерењу тестиране су статистичком процедуром Паиред сампле Т тест. 
Резултати су показали да је након осмонедељне примјене зумба фитнес програма 
дошло до статистички значајних промјена у смањењу тјелесне масе (п=0,019), затим 
смањењу постотка масног ткива (п=0,012), те количине масног ткива изражене у кг 
(п=0,000). Иако су се вриједности немасне масе (0,22кг) и укупне количину воде у 
тијелу (0,15кг) након проведеног програма увећале, нису биле статистички значајне. 
Зумба фитнес програм показао се као врло ефикасно средство вјежбања с циљем 
редукције масног ткива код жена. 
 
2. Бошњак, Г., Јаковљевић, В., Тешановић, Г., Срдић, В. (2015). Функционална способност 

кардиоваскуларног система код адолесцената (Functional ability of cardiovascular system 
in adolescents). Спортске науке и здравље, 5(2), 119-128. 

                                          Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја  
                                                                                                         6x0,75=4,5 бодова 

 
Испитивањем функције кардиоваскуларног система најчешће се мјере тјелесна способност 
и функционална способност транспортног система или његових дијелова. Многа 
истраживања су показала повезаност претилости са смањењем функционалне способности 
кардиоваскуларног система која је у корелацији са тјелесном способношћу за рад. Ово 
истраживање је проведено са циљем утврђивања функционалне способности 
кардиоваскуларног система код адолесцената ради процјене о потреби бављења физичком 
активношћу у овом узрасту. Узорак испитаника чинило је 55 ученика средње школе, 
мушког пола, узраста 16 година (+/- 6 мјесеци). За потребе овог истраживања индекс 
тјелесне масе кориштен је као критериј за формирање група испитаника. Функционална 
способност кардиоваскуларног система посматрана је преко варијабли: систолни и 
дијастолни притисак прије и послије оптерећења и срчана фреквенција прије и послије 



оптерећења након извођења Астрандовог теста на бицикл ергометру. Анализом нивоа 
функционалних способности кардиоваскуларног система испитаника прије и послије 
оптерећења, примијећено је да су се код испитаника који су имали већи индекс тјелесне 
масе, показале веће вриједности систолног и дијастолног крвног притиска прије и послије 
оптерећења, као и веће вриједности срчане фреквенције прије и послије оптерећења. Овим 
истраживањем су се потврдила бројна ранија истраживања, којима се наводи да повећан 
индекс тјелесне масе доводи до штетног утицаја на кардиоваскуларни систем. 
Testing function of cardiovascular system is measured, the most often, physical ability and 
functional capacity of transport system or its parts. Many studies have found an association 
with obesity by reducing functional capacity of cardiovascular system that is correlated with 
physical ability to work. This research was conducted in order to determine the functional 
ability of cardiovascular system in adolescents to assess need of their sports activities at this 
age. The sample consisted of 55 high school students, male, 16 years old (+/- 6 months). For 
this research, the body mass index is used as a criterion for forming groups of respondents. 
The functional capacity of cardiovascular system is observed through variables: systolic and 
diastolic blood pressure before and after load and heart rate before and after load after 
performing Astrand test of ergometar bicycle. Analysis of functional abilities cardiovascular 
respondents before and after load, it was noted that in respondents who had a higher body 
mass index, showed higher values of systolic and diastolic blood pressure before and after 
load, as well as higher values of heart rate before and after load. This study confi rmed 
previous numerous studies, stating that increased body mass index leads to harmful effects on 
cardiovascular system. 
 
3. Тешановић, Г., Јаковљевић, В., Бошњак, Г. (2013). Relations Between some 

Anthropometric Dimensions with the Results Achieved in Shot put and Javelin Throw 
(Релације неких антропометријских димензија са резултатом постигнутим у бацању 
кугле и бацању копља). Journal of the International Federation of physical education FIEP 
Bulletin, 83 (special edition), 364-367.  

                                     Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја  
                                                                                                                                    10 бодова 

 
The shot put and the javelin throw are a complex technical discipline that requires a proper 
execution of the kinetic chain movements, so it is very difficult to determine whether it will 
be the globe thrower when it starts work with the beginners. In the age of modern technology, 
when biomechanical analysis is used in prediction of achieving top results in sports, it is 
desirable to apply the anthropometrical methods in the training process of young children. 
From this, a need is derived to further explore the morphological features of shot put and 
javelin throwers, and this research therefore strived to establish a relation between the 
anthropometric dimensions and the results achieved in shot put and javelin throw. The age of 
the examinees was 15 years of age (±6 month). The test population encompassed 108 male 
examinees. The relation between the longitudinal anthropometric dimensions and the results 
achieved in shot put and javelin throw are presented via predictor system - body height, sitting 
height, body weight, arm range, arm length, upper arm length, forearm length, hand length, 
leg length, upper leg length, lower leg length and two criteria systems: results achieved in shot 
put was one and result achieved in javelin throw was the other. The applied regression 
analysis showed that there was a statistically significant importance on a level 0.01 in six 
anthropometric dimensions – sitting height, arm range, arm length, leg length, upper leg 
length, lower leg length and results achieved in shot put, but there was only one variable that 
had a statistically significant importance on a level 0.05 with results achieved in javelin throw 
– sitting height. This research has shown that each of these anthropometric dimensions may 
be decisive for the accomplishment of a better result. Choosing of this way we can select 



those children that have a solid base to start the training techniques of the shot put and javelin 
throw, what will help reduce loss of time and the energy. 
Бацање кугле и бацање копља су сложене техничке дисциплине које захтијевају правилно 
извођење кинетичког ланца покрета, па је у раду са почетницима врло тешко одредити да 
ли ће неко бити врхунски бацач. У доба модерне технологије, када се биомеханичке 
анализе користе у предвиђању постизања врхунских резултата у спорту, у тренажном 
процесу дјеце пожељно је примијенити антропометријске методе. Поред тога, потребно је 
истражити морфолошке карактеристике бацача кугле и бацача копља. Сходно томе, овим 
истраживањем, покушао се утврдити однос између морфолошких димензија и резултата 
постигнутих у бацању кугле и бацању копља. Истраживање је проведено на 108 мушких 
испитаника узраста 15 година (± 6 мјесеци). Однос између уздужних антропометријских 
димензија и резултата постигнутих у бацању кугле и бацању копља представљен је 
предикторским системом - тјелесна висина, сједална висина, тјелесна тежина, распон руку, 
дужина руке, дужина надлактице, дужина подлактице, дужина шаке, дужина ноге, дужина 
наткољенице, дужина поткољенице и два критеријска система: резултат остварен у бацању 
кугле и резултат постигнут у бацању копља. Примијењена регресијска анализа показала је 
да постоји статистичка значајност на нивоу 0,01 у шест антропометријских димензија – 
сједећа висина, распон руку, дужина руке, дужина ноге, дужина наткољенице, дужина 
поткољенице са резултатом постигнутим у бацању кугле, али је била само једна варијабла 
која је имала статистичку значајност на нивоу од 0,05 с постигнутим резултатом у бацању 
копља - сједећа висина. Ово истраживање је показало да свака од наведених 
антропометријских димензија може бити одлучујућа за постизање бољег резултата. 
Оваквим приступом може се извршити селекција дјеце која има предиспозицију за почетак 
тренирања бацања кугле и бацања копља, што ће помоћи у смањењу губитка времена и 
енергије.  
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разреда основне школе у односу на пол (Relations of morphological characteristics and 
maximal oxygen consumption of fourth grade pupils based on gender). Физичка култура, 
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На узорку од 71 испитаника, и то 37 дјечака и 34 дјевојчице, узраста четвртог разреда 
основне школе, односно 9 година +/- 6 мјесеци, извршена је процјена повезаности и 
предикције максималне потрошње кисеоника на основу мјера морфолошког простора. 
Максимална потрошња кисеоника је мјерена индиректном методом, помоћу теренског 
теста максималног вишестепеног оптерећења повратним трчањем на 20 метара. Простор 
морфологије је анализиран на основу 5 мјера лонгитудиналне димензионалности, 4 мјере 
волуминозности и масе тијела и 3 мјере трансверзалне димензионалности. Резултати 
корелационе анализе су показали да код оба пола не постоји статистички значајна 
повезаност резултата максималне потрошње кисеоника и мјера лондитудиналне 
димензионалности, а регресиона анализа је потврдила да не постоји статистички значајна 
предикција максималне потрошње кисеоника на основу мјера лонгитудиналне 
димензионалности. Док је корелациона анализа утврдила да дио мјера волуминозности и 
масе тијела и трансверзалне димензионалности имају статистички значајну повезаност 
само код испитаница женског пола са резултатима максималне потрошње кисеоника. 
Регресиона анализа је показала статисички значајну предикцију максималне потрошње 
кисеоника на основу дјела мјера волуминозности и масе тијела и трансверзалне 
димензионалности. Утврдило се да ће испитанице женског пола са већим волуменима 
наткољенице и поткољенице, односно са мањим дијаметрима зглоба кољена и скочног 
зглоба остварити боље резултате на примјењеном тесту, а самим тим и већу максималну 



потрошњу кисеоника. 
On a sample of 71 respondents, 37 boys and 34 girls, age of fourth grade elementary school, 
accordingly 9 years +/- 6 months, it is assessed correlation and prediction of maximal oxygen 
consumption based measures of morphological range. Maximum oxygen consumption was 
measured by indirect method, using a field test of maximal multiple load of feedback running 
at 20 meters. Range of morphology was analyzed based on 5 measures of longitudinal 
dimensionality, 4 measures of volume and body mass and 3 measures of transversal 
dimensionality. Results of correlation analysis showed that in both sexes there was no 
statistically significant correlation between results of maximal oxygen consumption and 
measures of longitudinal dimensionality, while regression analysis confirmed that there was 
no statistically significant prediction of maximum oxygen consumption based on measures of 
longitudinal dimensionality. While the correlation analysis deduced that part of volume 
measures and body mass and transversal dimensionality have statistically significant 
correlation only with female respondents with results of maximal oxygen consumption. 
Regression analysis showed statistically significant prediction of maximal oxygen 
consumption based on part of volume measures and body mass and transversal 
dimensionality. It is determined that female respondents with larger volumes of the thigh and 
lower leg, accordingly with smaller diameters of knee joint and ankle joint most likely will 
achieve better results in applied test, and therefore higher maximal oxygen consumption. 
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Проблем истраживања је био упућен на анализу испољавања спринтерске брзине и 
поређења добијених резултата код испитаника предпубертетског узраста у односу на пол. 
Циљ рада био је анализа базичне моторичке способности брзине код дјеце 
предпубертетског узраста. Истраживање је проведено на узорку од 71 испитаника, 
подељених у два субузорка и то: 37 дечака и 34 девојчице, узраста 9 година+/- 6 мјесеци. 
Измјерена су три теста за процјену спринтерске брзине: вријеме трчања 10 метара високи 
старт, вријеме трчања 20 метара високи старт и вријеме трчања 20 метара летећи старт. 
Резултати истраживања су показали да не постоји статистички значајна разлика између 
испитаника у односу на пол, у сва три примјењена теста за процјену спринтерске брзине на 
нивоу p>0.05. На основу тога се закључило да пол испитаника у предпубертетском периоду 
као критериј не представља основ за статистички значајну разлику у испољавању 
спринтерске брзине. 
The research problem was to analyze manifestation of sprinting speed and to compare the 
results obtained in prepubertal children in relation to gender. The aim of this study was to 
analyze the basic motor ability related to velocity in children before puberty. The study was 
conducted on the sample of 71 subjects who were divided into two subgroups: 37 boys and 34 
girls, aged 9 years +/- 6 months. Three tests were applied for measurement of sprinting speed: 
time running 10 meters, high start time running 20 meters, high and start time running 20 
meters flying start. The results showed that there was no statistically significant difference 
between subjects with respect to gender, in all three tests applied to estimate sprint speed at 
the level of p <0.05. On this basis, it was concluded that prepubertal period of half of the 
respondents in the prepubertal period, as a criterion, does not constitute a basis for a 
statistically significant difference in the exercise of sprint speed.  
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Constant repetition of some choreographic elements is typical for jazz- ballet training, among 
them, very common, are different jumps which intensively strain the feet and lower limbs. As 
coordination is motor ability crucial for correct and forehand performance of moves, and 
having as an aim to obtain as many information about motor abilities crucial for top 
performance in jazz – ballet, motor tests for coordination were applied at the beginning and at 
the end of the training model specific for jumpers in athletics. Authors decided to apply the 
model of specific exercises for jumpers in athletics to the training process for jazz – ballet 
dancers. The aim of the research was to define the effects of applied exercises, specific for 
training process for jumpers in athletics, on development of coordination, in order to confirm 
its positive influence on coordination ability with jazz – ballet dancers. The research was 
carried out during the preparatory period of training process of jazz – ballet dancers. 
Participants were 21 female respondents, jazz- ballet dancers at the age of 12-15, who were 
members of the national team of Bosnia and Herzegovina in modern dances. The set of four 
tests for evaluating coordination were conducted with the dancers: 20 steps forward with 
pulling sticks, legs’ slalom with two balls, arrhythmic thumping and thumping with arms and 
legs. As three out of four tests conducted to test coordination abilities showed significant and 
positive changes in initial and final state of the dancers, it can be said that there was a positive 
step forward in developing their coordination abilities. On this basis, it can be concluded that 
the two months of training methods for jumpers in athletics applied in jazz – ballet led to 
improvement of dancers’ coordination. 
Стално понављање неких кореографских елемената је типичан за јазз-балет тренинг, а међу 
њима су, врло често, различити скокови који интензивно напрежу доње екстремитете. Као 
што је координација моторичка способност кључна за правилано и правовремено обављање 
покрета, а како се жели добили што више информација о моторичким способностима 
битним за врхунску изведбу у јазз-балету, одређени моторички тестови за координацију су 
примијењени на почетку и на крају примијењеног модела специфичних вјежби за скакаче у 
атлетици у процесу обуке за јазз-балетна плесачица. Циљ истраживања био је утврдити 
утјецај примијењених вјежбх, специфичних за процес едукације за скакаче у атлетици, на 
развој координације, како би се потврдио позитиван утјецај на координацијске способности 
плесачица. Истраживање је проведено током припремног раздобља тренажног процеса 
јазза - балетних плесача. Истраживање је проведено са 21 женским испитаником, јазз- 
балеринама у доби од 12-15, које су биле чланови репрезентације Босне и Херцеговине у 
модерним плесовима. Скуп од четири теста за процјену координације проведена су са 
плесачима: 20 корака према напријед вуче дрва, слалом ногама с двије лопте, аритмичко 
бубњање и бубњање рукама и ногама. Након проведене статистичке анализе утврђено је да 
су се код три од четири проведена теста показале значајне и позитивне промјене у 
почетном и завршном стању, те се може рећи да је то био позитиван корак напријед у 
развоју њихових координацијских способности. На темељу тога може се закључити да су 
два мјесеца модела тренинга за скакаче у атлетици који се примијенио довела до 
побољшања координације плесачица.  
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Basic motor skills that were examined in this study are coordination and explosive power for 
students 12 years old. Morphology range was analyzed with longitudinal, transversal 
dimensionality and with rage of the volume and body weight. The research problem is 
corelatio and influence of morphological characteristics on coordination and explosive power 
of the age of 12 years. The research was conducted on a sample of 42 children old 12, 27 male 
and 15 female subjects. The criteria variables: longitudinal dimensionality, mass and volume, 
transversal dimensionality and predictor variables: dribbling the ball with hand, bending down 
to eight, polygon backwards, long jump from position, triple jump from position and throwing 
a medicine ball. Results were analyzed using descriptive and comparative statistics. 
Correlation analysis showed that measures of longitudinal dimensionality of the skeleton on 
examinees of both sexes has significant correlation with test results of coordination 
assessment. It is observed negative corelation between test scores of coordination evaluation 
with volume measures and body mass on both geder examinees. Negative corelation was 
observed in correlation of transversal morphological features with coordiation test results. 
Regression analysis durig analysis of longitudinal dimensionality of the skeleton found that 
based on body height it is significantly possible to predict test results of dribblling by hand on 
examinees of both geders, and tests of the eight with bending and polygon backwards for 
female gender examinees. Body mass from the group of morphological mass characteristics 
and body voluminosity statistically significantly can predict test results of dribbling by hand, 
eight with bending and backward polygon on male examinees. By analysis of transversal 
dimensionality of the skeleton was concluded that based on the foot width measure 
statistically significantly is possible to predict test results of dribbling by hand, eight with 
bending and backward polygon for female examinees. However, on male examinees the 
diameter of hock ankle predicts test results of eight with bending. The most important 
application derived data of this research is that these data can be used during selection for 
sports where coordination is dominant as motor skill. Results of this study showed that 
longitudinal dimensionality has significant correlation with coordination test results. As 
further alleged, during selection should be given attention to this morphological feature. 
During the selection should also take into account the morphological characteristics of mass 
and volume of the body, where it is also shown a significant impact on coordination. The 
significance of this research is that it is shown that longitudinal and transversal dimensionality 
plays an important role in lower extremities explosive strength manifestation. 
Базичне моторичке способности које су истраживане у овом раду су координација и 
експлозивна снага ученика узраста 12 година. Простор морфологије анализиран  је 
лонгитудиналним, трансверзалним димензионалностима и простором волуминозности 
и масе тијела. Проблем истраживања је повезаност и утицај морфолошких 
карактеристика на координацију и експлозивну снагу ученика узраста 12 година. 
Истраживање је проведено на узорку од 42 дјеце узраста од 12 година и то 27 
испитаника мушког пола и 15 испитаника женског пола. Критеријске варијабле: 
лонгитудинална димензионалност, маса и волуминозност, трансверзална 
димензионалност, а предикторске варијабле: водјење лопте руком, осмица са 
сагињањем, полигон натраске, скок у даљ из мјеста,троскок из мјеста и бацање 



медицинке. Резултати су обрађени поступцима дескриптивне и компаративне 
статистике. Корелациона анализа је показала да мјере лонгитудиналне 
димензионалности скелета код испитаника оба пола  имају значајну повезаност са 
резултатима тестова за процјену координације. Примјећен је негативан однос  
резултата тестова за процјену координације са мјерама волуминозности и масе тијела 
код испитаника оба пола. Негативан однос је примјећен и код повезаности 
трансверзалних морфолошких карактеристика са резултатима тестова координације. 
Регресиона анализа приликом анализе лонгитудиналних димензионалности скелета 
утврдила је да је на основу тјелесне висине  могуће статистички значајно предвидјети 
резултате  теста вођење лопте руком код испитаника оба пола, и тестова осмица са 
сагињањем и полигон натрашке код испитаника женског пола. Тјелесна маса из групе 
морфолошких карактреристика масе и волуминозности тијела статистички значајно 
може предвидјети резултате тестова вођење лопте руком, осмица са сагињањем и 
полигон натрашке код испитаника мушког пола. Анализом трансверзалне 
димензионалности скелета закључило се да се на основу мјере ширина стопала 
статистички значајно предвиђају резултати на тестовима вођење лопте руком, осмица 
са сагињањем и полигон натрашке код испитаника женског пола. Међутим, код 
испитаника мушког пола дијаметар скочног зглоба предвиђа резултате теста осмица са 
сагињањем. Најважнија примјена добијених резултата овог истраживања је да се могу 
искористити приликом селекције за спортове гдје је доминантна координација као 
моторичка способност. Резултати овог истраживања су показали да лонгитудинална 
димензионалност има значајну повезаност са резултатима тестова координације. Што 
даље наводи, да се приликом селекције мора обратити пажња на ову морфолошку 
карактеристику. Приликом селекције такође треба водити рачуна и о морфолошкој 
карактеристици масе и волуминозности тијела, гдје је такође показан знатан утицај на 
координацију. Значај овог истраживања је и у томе што се показало да лонгитудинална 
и трансверзална димензионалност имају значајну улогу у испољавању експлозивне 
снаге доњих екстремитета. 
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Basic motor skills that were investigated in this work are the balance, coordination and 
flexibility of children 6 years old. The research problem is to evaluate basic motor skills of 
balance, coordination and flexibility of children 6 years old. The research was conducted on a 
sample of 165 children aged 6 years and 80 male and 85 female examinees. Criterion variable 
was sex, while predictor variables: standing on one foot transversely to the bench for balance 
with eyes open, standing on one foot longitudinal on the bench for balance with eyes open, 
standing on one foot transversely to the bench for balance with eyes closed,backwars training 
on polygon, bending down to eight, leading the ball with hand, deep bias on the bench, 
distortion with stick, leg-lift lying sideways test. Results were analyzed using descriptive, 
comparative and non-parametric statistics. Results of comparative statistical procedure 
analyzed with Kruskal-Wallis H test showed that examinees in relation to gender, are not 



showing difference in tests of standing on one foot transversely on the bench for balance with 
eyes open, standing on one foot longitudnal on the bench for balance with eyes open, standing 
on one foot transversely on the bench for the balance with eyes closed. Based on results of 
comparative statistical procedure analyzed by t-test at the 0.05 level, one can see that 
examinees depending on gender difference, are showing diversity in one of three coordination 
tests applied. T-test at the 0.05 level, showed that subjects with respect to gender are different 
in one of the three flexibility tests applied. Male examinees showed less average values on 
results of tests like standing on one foot transversely to the bench for balance with eyes open 
and standing on one foot transversely to the bench for balance with eyes closed; while the 
female examinees showed lower values in results of the test stand one foot longitudinal on the 
bench for balance with open eyes. Male examinees achieved better results on all assessment 
coordination tests. Female subjects showed higher scores on the other two tests for aselasticity 
assessment. Based on all analysis, general conclusion is that examinees according to gender 
showed staticticaly significant differences in tests who analyzed coordination of upper 
extremities and elasticity of pelvic zone. While on tests for balance assessment with open and 
closed eyes, the whole body coordination and speed of movement and flexibility of upper 
extremities didn't show any difference. 
Базичне моторичке способности које су истраживане у овом раду су равнотежа, 
координација и гипкост дјеце узраста 6 година. Проблем истраживања је процјена 
базичних моторичких способности равнотеже, координације и гипкости дјеце узраста 6 
година. Истраживање је спроведено на узорку од 165 дјеце узраста од 6 година и то 80 
испитаника мушког пола и 85 испитаника женског пола. Критеријска варијабла је била 
пол, док су предикторске варијабле: стајање на једној нози попречно на клупици за 
равнотежу с отвореним очима, стајање на једној нози уздужно на клупици за равнотежу 
с отвореним очима, стајање на једној нози попречно на клупици за равнотежу с 
затвореним очима, полигон натрашке, осмица са сагињањем, водјење лопте руком, 
дубоки претклон на клупи, искрет палицом, одножење лежећи бочно. Резултати су 
обрађени поступцима дескриптивне, компаративне и непараметријске статистике. 
Резултати компаративне статистичке процедуре анализиране Kruskal-Wallis H тестом је 
показала да се испитаници у односу на пол не разликују у тестовима стајање на једној 
нози попречно на клупици за равнотежу с отвореним очима, стајање на једној нози 
уздужно на клупици за равнотежу с отвореним очима, стајање на једној нози попречно 
на клупици за равнотежу с затвореним очима. На основу резултата компаративне 
статистичке процедуре анализиране Т-тестом, на нивоу 0.05, може се видјети да се 
испитаници у односу на пол разликују у једном од три примјењена теста координације. 
Т-тест на нивоу 0.05, је показао да се испитаници у односу на пол разликују у једном од 
три примјењена теста гипкости. Испитаници мушког пола су показали мање средње 
вриједности резултата код тестова стајање на једној нози попречно на клупици за 
равнотежу с отвореним очима и стајање на једној нози попречно на клупици за 
равнотежу с затвореним очима, док су испитаници женског пола показали мање 
вриједности резултата код теста стајање на једној нози уздужно на клупици за 
равнотежу с отвореним очима. Испитаници мушког пола су постигли боље резултате на 
свим тестовима за процјену координације. Испитаници женског пола су показали боље 
резултате на друга два теста за процјену гипкости. На основу свих анализа може се 
извести један генерални закључак да су испитаници у односу на пол показали 
статистички значајне разлике у тестовима који су анализирали координацију горњих 
екстремитета и гипкост карличног појаса. Док на тестовима за процјену равнотеже 
отвореним и затвореним очима, координације цијелог тијела и брзине кретања и 
гипкости горњих екстремитета, нису показали разлику.  
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Тема којом се бави овај рад везана је за неколико питања. Питање колико прописани 
садржаји физичког васпитања као и сами наставници доприносе промоцији физичке 
културе и колико чине да се свијест младог човјека правилно формира у смислу 
схватања значаја физичке активности за здрав живот. Колики је интерес ученика за 
наставу, колико су интересантне наставне теме, шта би мијењали у досадашњој 
настави, у чему виде корист од наставе физичког васпитања, те многа друга. Такође 
нас је интересовало да сазнамо постоје ли разлике у одговорима по полној 
припадности. Утврђено је да статистички значајна разлика постоји у одговорима на 
питање због чега воле наставу физичког васпитања, осјећаја радости због часа 
физичког васпитања и фонда часова. Наиме дјечаци имају снажније изражену жељу за 
већим фондом часова физичког васпитања од дјевојчица, интензивнију емоцију 
радости. Дјевојчице имају јаснију слику о важности физичког васпитања за здравље, 
док је код дјечака већи значај игре него код дјевојчица. Остала третирана питања нису 
диференцирала дјечаке и дјевојчице, али су истакла евидентне  проблеме (недовољно 
добре услове на извођење наставе) као што су знали препознати и предности које 
физичког васпитања има у животу младог човјека. 
Topic engaged in this work is related to several issues. The question is how much regulated 
contens of prescribed physical education and teacher themselves contribute to the promotion 
of physical education ond how they make the awareness of the young man's proper form in 
the sense of the importance of physical activity for a healthu life. What is the interest of 
students for classes, how interesting lecture topics are, what you would change in the present 
teaching, where they see the benefits of physical education classes, and many others. Also we 
were interested to find out whether there are differences in responses by sex. It was found 
that there is a statistically significant difference in a sense of joy in physical education class 
and question regarding number of classes. Namely, boys have a stronger craving for bigger 
fund physical education classes than girls, and more intense emotion of joy. The girls have a 
clearer picture of the importance of physical education to health, while the boys think that 
play is more significant than the girls. Other issues are not treated differentiate, but they 
pointed out the evident problems (lack of good conditions in performing) as they used to 
recognize the benefits of physical education in the life of a young man. 
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Атлетика је врло захтијеван и комплексан спорт, који са својим гранама чини једну 
разноврсну и динамичну цјелину. Од великог броја моторичких способности које је 
потребно развијати и усавршавати дуготрајним процесом тренинга, у овом раду 
анализиране су снага и брзина. За процјену ових моторичких способности кориштени су 
тестови: трчања на 100м, скок у даљ и скок у вис. Тестирање је извршено на узорку од 166 
испитаника. Проведено истраживање је имало за циљ утврдити међусобне повезаности и 
међусобни утицај резултата постигнутих на овим тестовима. Кориштене су методе 
теоријске анализе и дескрипције које су објашњавале узрочнопосљедичне везе између 
резултата. На основу проведених параметријских статистичких процедура и обраде 
добијених података утврђена је статистички значајна међусобна повезаност резултата 
трчања на 100м, скока у даљ и скока у вис код испитаника мушког пола. Дјелимична 
међусобна повезаност је примјећена код испитаника женског пола, јер се није показала 
статистички значајна повезаност резултата трчања на 100м са резултатима скока у вис. 
Такође је утврђено да се резултати скока у даљ код оба пола могу предвиђети на основу 
резултата трчања на 100м. Међутим, када се ради о резултатима скока у вис, код 
испитаника мушког пола је примјећено статистички значајно предвиђање на основу 
резултата трчања на 100м, док то није био случај код испитаника женског пола. Добијени 
резултати омогућују и даљу примјену у истраживању и праћењу процеса обуке, односно 
каснијих упоређивања добијених резултата у трчању и скоковима. 
Athletics is a very demanding and complex sport which with its branches makes it a diverse 
and dynamic entity. From the large number of motor skills who are necessary to develope and 
refine in long training process, here are analyzed power and speed. For the assessment of 
motor abilities were used the following tests: running on 100m, long jump and high jump. 
Testing was conducted on a sample of 166 respondents. The research was aimed to determine 
the interconnection and interaction between the results obtained in these tests. The methods of 
theoretical analysis and description which were used, explaining cause-effect link between 
results. On the basis of the parametric statistical procedures and analysis of the results was 
showed statistically significant correlation between the results of running on 100m, long jump 
and high jump-with male participants. The partial correlation between these parameters was 
showed in female subjects, because does’nt showed a statistically significant correlation 
between the results of running on 100m with the results of the high jump. It was also found 
that the results of the long jump in both sexes can be predicted based on the results of running 
on 100m. However, when it comes to the results of the high jump, with male participants was 
observed statistically significant prediction based on the results of running on 100m, while 
this was not the case with the female gender. The obtained results allow the further use in 
research and monitoring of the training process, and subsequent comparison of the results 
obtained in running and jumping. 
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На узорку од 107 испитаника, ученика средњих школа, узрасне доби 16 година ± 6 мјесеци 
који нису били укључени у други вид спортских активности, испитиван је утицај нивоа 



функционалних способности кардиоваскуларног и респираторног система на резултате 
трчања на 1500 метара. Циљ је био да се утврди да ли већи ниво кардиоваскуларног и 
респираторног система утиче на резултате трчања на 1500 метара. Варијабле које су 
мјериле ниво функционалних способности кардиоваскуларног и респираторног система су: 
систолни крвни притисак прије оптерећења, дијастолни крвни притисак прије оптерећења, 
срчана фреквенција прије оптерећења, систолни крвни притисак послије оптерећења, 
дијастолни крвни притисак послије оптерећења, срчана фреквенција послије оптерећења, 
максимална потрошња кисеоника мјерена индиректном методом (апсолутна потрошња и 
релативна потрошња) и витални капацитета плућа. Примјењена параметријска статистика 
је показала да дио резултата тестова који су анализирали ниво функционалних способности 
кардиоваскуларног и респираторног система, имају позитиван утицај на постизање бољих 
резултата трчања на 1500 метара. 
In a sample of 107 respondents, high school students, age 16 ± 6 months, which were not 
included in any other kind of sports activities, the effect of functional ability level of the 
cardiovascular and respiratory systems to the results of running on the 1500 meters. The aim 
was to determine whether higher levels of cardiovascular and respiratory systems affect the 
results of running on the 1500 meters. Variables that measured the level of functional ability 
of the cardiovascular and respiratory systems were: systolic blood pressure before the load, 
diastolic blood pressure before the load, heart rate before loading, systolic blood pressure after 
the load, diastolic blood pressure after load heart rate, maximal oxygen consumption 
measured by an indirect method (absolute and relative oxygen consumption) and vital 
capacity of the lungs. Applied parametric statistics showed that some of the results of tests 
that have analyzed the level of functional ability of the cardiovascular and respiratory 
systems, have a positive impact on better results achievement when running on the 1500 
meters. 
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Игра је саставни дио свих досадашњих цивилизација, суштинска потреба и начин на 
који се дијете развија у здраву, активну и креативну особу. То је опредјелило ауторе да 
предмет рада буде игра, односно став о игри, те пол и мјесто становања. Проблем је 
анализа става о игри и разлике у односу на пол и мјесто становања. Примјењено је 
теренско неекспериментално истраживање сервеј методом. Петостепена скала, 
Лицкертовог типа,  састојала  се  од  23  питања.  Узорак  испитаника  је  чинило  406  
ученика  деветих  разреда,  оба  пола  из  више  основних школа у Републици Српској, 
које се налазе на селу, у мањем или већем граду. Кориштене су и метода теоријске 
анализе и дескриптивна метода. Анализом резултата, који су обрађени кориштењем 
непараметријских статистичких процедура (У тест и Крускал Валлис тест), утврђено је 
да је став о игри статистички значајно позитиван. Факторизацијом су издвојена 4 
фактора (перцепција личног учешћа, фактор партиципације, емоционални и 
мотивациони фактор). Према полу, као одредници, су утврђене статистички значајне 
разлике у два фактора (партиципације и мотивационом), а у односу на мјесто у коме 
дјеца живе и похађају наставу, не постоји статистички значајна разлика по факторима. 



Разлика  у  мотивационом  фактору  у  односу  на  пол  се  тумачи  израженијом  жељом  
ђечака  за  истицањем у друштву,  као  и  снажнијом  приврженошћу  такмичењима.  
Разлика  код  фактора  партиципације  се  објашњава  зрелошћу дјевојака у овом 
узрасту. Непостојање разлике у ставу зависно од мјеста становања, аутори виде у томе 
што су се друштвени услови на селу, мањем или већем граду промјенили (у смислу 
приближавања). Данас дјеца на селу проводе слободно вријеме као и дјеца у градовима.   
The game is an integral part of all previous civilizations, essential need and the way in which 
children develop into healthy, active and creative persons. That opted the authors to put the 
game as an object of work, as well as attitude about the game , gender and place of residence. 
The problem is the analysis of attitude about the game and the differences with respect to 
gender and place of residence. The survey method was applied. Five-point Lickert scale, 
consisted of twenty three questions. The sample consisted 406 ninth grade students of both 
sexes from several primary schools in the Republic of Serbian, located in the countryside, in a 
smaller or larger city.  Method of theoretical analysis and descriptive method were used. The 
analysis of the results, which were analyzed using nonparametric statistical procedures (U test 
and Kruskal Wallis test) showed that the attitude about the game is significantly 
positive.Factorization are extracted to four factors (perception of personal involvement, 
participation factor, emotional and motivational factors). By gender as a determinant, 
significant differences have been revealed in the two factors (participation and motivational), 
and in relation to the place in which the children live and attend school there was no 
statistically significant difference between factors. The difference in motivation factor with 
respect to gender interpreted that boys have stronger desire to excel in society, as well as a 
stronger commitment to competitions. The difference in the participation factors, explains the 
maturity of girls in this age group. The lack of differences in attitude depending on the place 
of residence, the authors explain  by the fact that social conditions in the countryside, smaller 
and big cities have been changed (in terms of convergence). Today children in the countryside 
spend their free time as same as children in the cities. 
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Based on analysis of the results of the comparative statistical procedures initial and final 
measurements of subjects, it was concluded that the final measurements of the five measures 
of body composition, no statistically significant difference for three measures (body mass 
index, percentage of total body weight which consists fat and overall weight of fat mass), 
while two measures (weight of lean body mass consisting of muscle, bone, tissue and other 
non-fat mass and a total body water) is not statistically significant difference. Based on the 
analysis of body composition, confirmed the influence of the training program running, 
because after its implementation noticed a positive effect on the reduction of body fat, which 
is considered disrupting factor in athletes. More specifically, the experimental training had a 
positive effect on reducing the body mass index, total weight of the body consisting fat, fat 
mass of the weight and the weight of the total body water, and led to an increase in weight of 
lean body mass consisting of muscle, bone, other tissues and other non-fat mass. The 
scientific contribution which this experimental model of training wanted to achieve was 
associated with a deficit of free time to engage in physical activity, which brings the modern 



lifestyle. The solution of this problem was found in research in this scientific work, in the fact 
that this training is relatively short, with a small interval training with small duration of a 
training session, and has been shown that have a positive effects on the reduction of body 
mass index, total body weight that consists of fat, the total weight of fat mass and the total 
weight of water in the body, and lead to weight gain lean body mass consisting of muscle, 
bone, tissue and other non-fat mass. Also, the scientific contribution of this research was sent 
to the settling of upcoming problem today while, and it’s front seat way of life that leads to a 
decrease in functional ability, then, to an increase of body fat causing less work capacity and 
faster fainting. The solution offered by this training is that it’s designed so that have a targeted 
impact on reducing body fat and eliminating fatigue. 
Композиција тијела укључује процјену тјелесне грађе и компоненти тијела. Ово укључује 
мишиће, кости и масти, обраћајући пажњу на величину, облик и пропорције сваког ткива. 
Мјере тјелесне композиције се често користе када се покушава одредити успјешност 
тренинг програма, праћење раста, карактеристике врхунских спортиста и оних у 
спортовима подијељеним по тјелесним категоријама. Ово истраживање је проведено са 
циљем да се утврди утицај експерименталног програма трчања на тјелесну композицију 
омладине, како би се добили подаци о евентуалним промјенама које настају. 
Експериментални програм трчања примијењен је на узорку од 107 испитаника узраста 16 
година (+/- 6 мјесеци) током осам седмица, са интервалима вјежбања три пута седмично у 
трајању од 45 минута. Тјелесна композиција се посматрала кроз варијабле: индекс тјелесне 
масе, укупна тежина масне масе, постотак укупне тежине тијела који се састоји од масти, 
тежина немасне масе која се састоји од мишића, костију, ткива и других немасних маса и 
тежина укупне воде у тијелу. На основу анализе добијених резултата компаративним 
статистичким процедурама иницијалног и финалног мјерења, дошло се до закључка да је на 
финалном мјерењу уочена статистички значајна разлика на три мјере (индекс тјелесне масе, 
постотак укупне тежине тијела који се састоји од масти и укупна тежина масне масе), док 
није уочена статистички значајна разлика на тежини немасне масе која се састоји од 
мишића, костију, ткива и других немасних маса и тежини укупне воде у тијелу. На основу 
наведеног може се константовати да је експериментални програма трчања имао утицаја на 
композицију тијела, јер је након његовог провођења примијећен позитиван утицај на 
смањење масног ткива, које се посматра као реметећи фактор за постизање резултата код 
спортиста. Добијени подаци могу послужити спортским стручњацима који су укључени у 
тренажни процес младих спортиста, како би примјеном оваквих програма могли 
побољшавати њихове карактеристике. 
 
14. Тешановић, Г., Јаковљевић, В., Бошњак, Г. (2014). The Relationship between 
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Knowledge of principles which are most manifest in the form of a relation between 
morphological characteristics and basic motor skills, it is necessary because the effectiveness 
of any motor skills may present only through effectors that represent muscles, bones and 
joints. Research results have shown that certain morphological characteristics may be 
associated with expression of sprint speed only with male participants aged 9 years old. It was 
found that the longitudinal dimension of the skeleton of the respondents only measure the 
length of the lower leg affects the expression of sprint speed. The results are justified, and a 
large number of previous studies that have also come to the same conclusions. But how is 
innateness longitudinal dimensionality of the skeleton around 98%, the morphological 



characteristics of their application in the selection of athletes, where it can be expected that 
respondents with greater length of the lower leg can achieve better results in the manifestation 
of sprint speed. Also, analysis of the obtained results showed that the volume and mass of the 
body, such morphological characteristics play a part in a share in the exercise of sprint speed. 
Of all the measures that were analyzed in this scientific work, only measures the volume of 
the upper leg was significantly associated with sprint speed, but also on the basis of this 
measure vital statistics to predict results in the manifestation of these abilities. The results are 
justified, and a large number of previous studies that have also come to the same conclusions. 
The coefficient for the inherent morphological characteristics of volume and body mass is 
about 0.90, which means that certain exogenous factors can affect their increase. 
Morphological characteristics that determined the transverse dimensions of the skeleton, 
showed no statistically significant effect, even any association with the results of tests sprint 
speed in subjects of both sexes. On the basis of the results obtained, it can be concluded that 
in this study showed the link between the length of the lower leg and thigh volume with 
expression of sprint speed in boys aged 9 years, while at the girls has not showed any 
correlation between the morphological characteristics to achieve results in sprint running. The 
results can be adaptable to the training process as well as the selection of future athletes in 
sports that require greater expression of sprint speed. 
Брзина представља мултидимензионалну моторичку способност у чијој суштини постоји 
четири начина њеног испољавања. У овом раду је анализиран само један вид њеног 
испољавања, односно анализирана је спринтерска брзина. Проблем рада је био анализа 
повезаности и утицаја морфолошких карактеристика са резултатима испољавања 
спринтерске брзине, па је тако поред анализе спринтерске брзине, у раду анализиран и 
простор морфологије. За процјену простора морфологије кориштене су мјере 
лонгитудиналне, трансверзалне димензионалности и волуминозности и масе тијела, док је 
спринтерска брзина анализирана тестовима трчања на 10м и 20м високим стартом и 20м 
летећим стартом. Истраживање је проведено на узорку од 71 дјетета узраста од 9 година, и 
то 37 дјечака и 34 дјевојчице. На основу проведених параметријских статистичких 
процедура и обраде добијених података утврђена је статистички значајна повезаност само 
дијела мјера лонгитудиналне димензионалности скелета и волуминозности и масе тијела са 
резултатима испољавања спринтерске брзине код испитаника мушког пола, док се није 
показала статистички значајна повезаност мјера трансверзалне димензионалности. Такође 
је утврђено да се на основу дјела мјера лонгитудиналне димензионалности скелета и 
волуминозности и масе тијела, код испитаника мушког пола могу предвидјети резултати 
испољавања спринтерске брзине. Добијени резултати омогућавају и даљу примјену у 
истраживањима, процесу селекције спортиста и праћењем тренажног процеса.  
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A research was conducted on a sample of 107 high school students who were 16 years +/- 6 
months old. The aim was to find if conducting of an experimental training program of 
running at 1500 meters has influence on the enlargement of the level of functional capacity of 
the cardiovascular system. The level of functional abilities of the cardiovascular system we 
observed troth variables: systolic blood pressure before loading, diastolic blood pressure 
before the load, heart rate before loading, systolic blood pressure after load, diastolic blood 



pressure after the load and heart rate after loading. By analyzing the results of first and last 
measurements and using comparative statistical procedures, it was concluded that there was a 
statistically significant difference at the last measurement in the five of the six measures of 
functional capacity of the cardiovascular system. The study results showed that we achieved 
the desired results using this model and that the experimental training with its duration will 
not disrupt the training process of certain sports. Also this model can be used as additional 
training in the preparation period or if we want in a relatively short time to raise the level of 
functional abilities. 

Истраживање је проведено на узорку од 107 средњошколаца старости 16 година +/- 6 
мјесеци. Циљ је био утврдити какав утицај има провођење експерименталног програма 
тренинга трчања на 1500 метара на повећање нивоа способности кардиоваскуларног 
система. Ниво функционалних способности кардиоваскуларног система посматран је преко 
варијабли: систолички крвни притисак прије оптерећења, дијастолички крвни притисак 
прије оптерећења, фреквенција срца прије оптерећења, систолички крвни притисак након 
оптерећења, дијастолички крвни притисак након оптерећења и фреквенција срца након 
оптерећења. Анализом резултата првог и задњег мјерења и кориштењем одговарајућих 
статистичких поступака, закључено је да постоји статистички значајна разлика на 
финалном мјерењу у пет од шест варијабли функционалних способности 
кардиоваскуларног система. Резултати истраживања показали су да су постигнути жељени 
резултати кориштењем овог модела тренинга и да је експериментални тренинг са својим 
трајањем неће пореметити тренажни процес појединих спортова. Такође, овај модел може 
се користити као додатни тренинг у раздобљу припреме или ако се жели у релативно 
кратком времену подићи ниво функционалних способности. 
 
16. Бошњак, Г., Михајловић, И., Тешановић, Г., Јаковљевић, В., Кршић, С. (2015). 

Испољавање брзине након примјене различитих метода за развој флексибилности 
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Када се погледа анализа резултата добијених тестирањем студената, може се 
закључити да је циљ овог истраживања остварен, а односио се на покушај приказивања 
могућих разлика у остваривању спринтерског трчања кориштењем два различита 
протокола растезања у уводно-припремном дијелу тренинга. Анализом добијених 
резултата уочено је да постоји разлика у остваривању спринтерског трчања након 
примјене два различита протокола растезања. Резултати тестова показују да предност 
на дионицама од 20, 40 и 60 метара, гдје се примјењује спринтерско трчање, има 
динамички метод растезања над статичким. Упоредбом резултата постигнутих у 
тестовима за процјену нивоа брзине, након примјене двије методе растезања 
(динамичко и статичко растезање), у овом истраживању се показало да динамичка 
метода развоја флексибилности може да допринесе извођењу спринтерског трчања на 
највишем могућем нивоу, што је само потврдило ранија истраживања која су се бавила 
сличном тематиком. Сходно томе, у спортовима гдје је заступљена брзина у свим 
својим облицима и гдје се она испољава дуже од 20 метара динамички метод растезања 
може се препоручити као предност у односу на статички метод растезања. Ово 
истраживање и истраживања сличног карактера могу бити од помоћи спортским 
стручњацима и тренерима приликом планирања и програмирања тренажног процеса - у 



одабиру вјежби и активности за подизање нивоа брзине у било ком периоду тренажног 
процеса. 

When we look at the analysis of results obtained by testing of students, it can be concluded 
that the aim of this study was realized, and was referred to attempt to show possible 
differences in exercise of sprint running, by using two different protocols expansion in 
introductory-preparatory part of training. By analysis of results revealed that there is a 
difference in achievement of sprinting after applying two different stretching protocols. Test 
results show that advantage of sections 20, 40 and 60 meters, where applicable sprinting, a 
dynamic method of static stretching. Comparing the results obtained in tests for assessing 
level of speed, after applying two methods of stretching (dynamic and static stretching), in 
this study it was shown that dynamic method development of flexibility can contribute to 
performance of sprinting at the highest level, which is only confirmed a previous studies that 
have dealt with similar issues. Accordingly, in sports where speed is represented in all its 
forms and where it exerts more than 20 meters dynamic stretching method can be 
recommended as an advantage over the static method of stretching. This study and studies of 
similar character may be of help to sports professionals and coaches in planning and 
programming training process - in selection of exercises and activities to raise speed level at 
any time in training process. 

 
17. Бошњак, Г., Јаковљевић, В., Тешановић, Г., Божић, И., Дабовић, М. (2016). 
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Фреквенција срца и концентрација лактата, могу се користити као физиолошки 
показатељи при контроли тренираности и спортске форме спортиста. Kahn et al. (1993) 
наводе да се фреквенција срца приликом скијања креће између 70-78% од ХРmax, што 
је потврђено у истраживању које су провели Krautgasser et al. (2009). Такође, 
истраживања су показала да се након шест дана скијања број откуцаја срца брзо 
прилагодио на промјену интензитета скијања, долази до повећања потрошње енергије 
и повећања производње млијечне киселине (Kahn et al.,1993; Strojnik et al., 2001). 
Трчање на 400м је активност анаеробно-аеробног типа и може се претпоставити да се 
организам спортиста брзо “закисели“ и да концентрација лактата у крви веома брзо 
расте, као и у скијању. Како је тренинг алпских скијаша на снијегу отежан у љетним 
мјесецима, када се услови за скијање могу остварити искључиво на ледењацима, тако 
тренери и њихови стручни тимови траже алтернативне спортске активности, који ће на 
сличан начин оптеретити такмичара као и током тренинга на скијама. Истраживање је 
проведено на узорку од 13 испитаника мушког пола, старости 20 година (± 6 мјесеци) 
са циљем да се утврди концентрација лактата у крви прије и послије скијашке трке 
временски еквивалентне трчању на 400м, како би се добиле информације о 
повезаности нивоа лактата прије и послије трке са нивоом лактата прије и послије 
трчања на 400м, које би указале на брзину накупљања лаката приликом скијања 
дионице дужине еквивалентне дужини трке у велеслалому. Истраживање је проведено 



на атлетској стази, гдје су испитаници трчали дионицу од 400м, а ниво лактата и 
фреквенција срца је измјерена прије и послије трчања. Будући да је просјечна 
вриједност резултата постигнутог у трчању на 400 м износила 73,35 секунди (1 мин, 13 
секунди, 35 стотинки), стаза је постављена према правилима за трку велеслалома 
(такмичења у велеслалому се одвијају у двије вожње, од којих свака траје отприлике 
60-80 секунди). Да би се утврдила еквивалентност оптерећења приликом трчања на 
400м и скијања, измјерен је ниво лактата и фреквенција срца прије и послије скијања. 
Анализирањем корелације просјечних вриједности концентрације лактата прије и 
послије извођења трчања и скијања, примијећено је да постоји врло висока корелација 
између тих концентрација лактата. Такође се утврдила и висока повезаност код 
максималне фреквенције срца прије и послије извођења трчања и скијања. Примјеном 
Т-теста за зависне узорке, утврђено је да не постоји статистички значајна разлика у 
концентрацији лактата прије (0.07) и послије трчања и скијања (0.30), као ни код 
максималне фреквенције срца прије (0.54) и послије трчања и скијања (0.21), што 
указује на то да је оптерећење било подједнако након трчања на 400м и након скијања. 
Heart rate and lactate concentration, can be used as physiological indicators in control 
training and sports form of athletes. Kahn and assoc. (1993) state that heart rate while skiing 
ranges between 70-78% of HR max, which was confirmed in study conducted by Krautgasser 
and 59 assoc. (2009). Also, studies have shown that after six days of skiing, heart rate quickly 
adapt to the changing intensity of skiing, also, there is an increase in energy consumption and 
increasing in production of lactic acid (Kahn and assoc, 1993; Engineer and asoc, 2001). 
Running on 400m is activity of anaerobic-aerobic type and it can be assumed that organism 
of athletes quickly "acidified" and concentration of lactate in blood growing very rapidly, as 
well as skiing. How is training alpine skiers in the snow more difficult in summer months, 
when conditions for skiing can be achieved only on glaciers, trainers and their professional 
teams look for alternative sports, which will similarly burden of competitors as well as during 
training on skis. The study was conducted on a sample of 13 male respondents, 20 years old 
(± 6 months) in order to determine the concentration of lactate in blood, before and after ski 
race time equivalent to running on 400m, in order to obtain information on relationship 
between lactate levels before and after race, with the lactate levels before and after running 
on 400m, which would indicate on speed of accumulation of lactats while skiing shares 
length equivalent to length of race in giant slalom. The study was conducted at the track, 
where respondents were running section of 400m, and blood lactate levels and heart rate was 
measured before and after running. Since the average value of the results achieved in running 
on 400 meters was 73.35 seconds (1 minute, 13 seconds, 35 hundredths), the path is set 
according to rules of race in giant slalom (GS competitions are held in two runs, each of 
which lasts approximately 60-80 seconds). In order to establish the equivalence of load while 
running on 400m and skiing, measured the level of lactate and heart rate before and after 
skiing. By analyzing the correlation of average values lactate concentration before and after 
the performance of running and skiing, it was noted that there is a very high correlation 
between the concentration of lactate. Also determine the high correlation with the maximum 
heart rate before and after the execution of running and skiing. By using T-test for paired 
samples, it was found that there was no statistically significant difference in concentration of 
lactate before (0.07) and after running and skiing (0.30), or at the maximum heart rate before 
(0.54) and after running and skiing (0.21) , indicating that the load was equal to 400m after 
running and after skiing. 
 
18.  Божић, И., Бошњак, Г., Тешановић, Г., Јаковљевић, В., Бошњак, Т. (2016). Сијање 

као средство побољшања моторичких способности дјеце (Skiing as a medium of 
improving the motor skills of children). У. В. Станковић и Т. Стојановић (Ур.). 



Зборник радова 3. Међународне научне конференције Антрополошки и 
теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас. 
101-110. Копаоник: Универзитет у Приштини, Факултет за спорт и физичко 
васпитање. UDK: 796.92.012.  

Научни рад на научном скупу међународног значаја штампан у цјелини  
5х0.50=2,5 бодова  

 
Пoстojи вeлики брoj спoртoвa кojи су зaпoстaвљeни, a кojи свojим кaрaктeрoм 
дoпринoсe oствaривaњу циљeвa и зaдaтaкa физичкoг вaспитaњa, a jeдaн oд њих je 
скиjaњe. Нa тeму aлпскoг скиjaњa, прoвeдeнa су брojнa истрaживaњa, у кojимa сe 
истичe дa уз зaдoвoљaвajућу тeхнику, aлпскo скиjaњe зaхтиjeвa и висoкo рaзвиjeнe 
aeрoбнe и aнaeрoбнe кaпaцитeтe спoртистa, тe мoтoричкe спoсoбнoсти у кoje сe 
првeнствeнo убрajajу снaгa, eксплoзивнoст, aгилнoст, рaвнoтeжa, флeксибилнoст и 
кooрдинaциja (Andersen, R. E., & Montgomery, D. L.,1988; Brown SL, Wilkinson JG., 
1983; Matković B, Matković B, Ivanek M.,1994). Нa рaзвoj свих мoтoричких спoсoбнoсти 
нajвишe je мoгућe утицaти у дjeчjoj живoтнoj дoби (Кoстeлић, 2005; Бoмпa, 2005). 
Истрaживaњe je прoвeдeнo нa узoрку oд 47 испитaникa мушкoг пoлa кojи су били 
пoдиjeљeни у двиje групe – eкспeримeнтaлну (24 испитaникa) и кoнтрoлну групу (23 
испитaникa), узрaстa 10 гoдинa (±6 мjeсeци), сa циљeм дa сe утврди нивo мoтoричких 
спoсoбнoсти кoд дjeцe нaкoн 10 дaнa скиjaњa, кaкo би сe дoбилe инфoрмaциje o 
пoтрeби уврштaвaњa скиjaњa у рaду вaспитнo-oбрaзoвних институциja. Нивo 
мoтoричких спoсoбнoсти приje и пoслиje дeсeтoднeвнoг скиjaњa, утврђeн je примjeнoм 
бaтeриje тeстoвa – Eурoфит кoja je уврштeнa у нaстaвни плaн и прoгрaм кao рeлeвaнтaн 
пoкaзaтeљ мoтoричких спoсoбнoсти дjeцe oснoвнoшкoлскoг узрaстa. Инструктoри 
скиjaњa су сa испитaницимa eкспeримeнтaлнe групe тoкoм дeсeт дaнa прoвeли шкoлу 
скиjaњa, дoк испитaници кoнтрoлнe групe нису имaли oргaнизoвaнe спoртскe 
aктивнoсти. Нaкoн стaтистичкe aнaлизe рeзултaтa тeстoвa, утврђeнo je дa су рeзултaти 
дискриминaтивнe функциje кoд eкспeримeнтaлнe групe изнoсили 96%, дoк су кoд 
кoнтрoлнe групe изнoсили 47%. Рeзултaти oвe aнaлизe пoкaзуjу дa су рaзликe измeђу 
инициjaлнoг и финaлнoг мjeрeњa eкспeримeнтaлнe групe знaчajнe (0.00), дoк je 
дискриминaтивнa jaчинa рeзултaтa тeстoвa кoд кoнтрoлнe групe нeдoвoљнa и дa 
рaзликa измeђу инициjaлнoг и финaлнoг мjeрeњa ниje знaчajнa (0.39). Нa инициjaлнoм 
мjeрeњу, кoриштeњeм унивaриjaнтнe aнaлизe вaриjaнсe, ниje утврђeнa рaзликa измeђу 
групa нa свим тeстoвимa, и тимe су сe искључили нeжeљи фaктoри кojи би утицaли нa 
рeзултaтe финaлнoг мjeрeњa. Нa финaлнoм мjeрeњу утврђeнo je кoриштeњeм истe 
aнaлизe дa пoстojи рaзликa измeђу групa у свим тeстoвимa нa нивoу 0.05, штo укaзуje 
нa пoзитивaн eфeкaт скиjaњa нa мoтoричкe спoсoбнoсти испитaникa, штo мoжe бити 
oдличнa прeтпoстaвкa и смjeрницa приликoм рeвизиje нaстaвнoг прoгрaмa физичкoг 
вaспитaњa. 

There are many sports that are discriminated, and that his character contribute to achieving 
objectives and tasks of physical education, and one of them is skiing. On subject of alpine 
skiing, are conducted numerous studies, which notes that in addition to a satisfactory 
technique, alpine skiing requires a highly developed aerobic and anaerobic capacity of 
athletes, and motor skills in which primarily include power, explosiveness, agility, balance, 
flexibility and coordination (Andersen, RE, & Montgomery, DL, 1988; Brown SL, Wilkinson 
JG., 1983; B Matkovic Matkovic B Ivanek M., 1994). The development of motor skills is the 
most possible influence in the children's age (Kostelic, 2005; Bompa, 2005). The study was 
conducted on a sample of 47 male respondents who were divided into two groups - 
experimental (24 respondents) and control group (23 respondents), 10 years old (± 6 months), 
with the aim to determine level of motor skills in children after 10 days of skiing, to obtain 



information on need for inclusion of skiing in work of educational institutions. The level of 
motor skills before and after ten-day of skiing, was determined using a battery of tests - 
Eurofit which is included in curriculum as a relevant indicator of motor skills of children of 
primary school age. Ski instructors are spent ski school with respondents of experimental 
group during the ten days, whereas respondents from control group did not have organized 
sports activities. After statistical analysis of test results, it was found that results of 
discriminant function in experimental group amounted to 96%, while control group amounted 
to 47%. Results of this analysis show that differences between 61 initial and final 
measurement experimental group significant (0.00), while the discriminative power of test 
results in control group is insufficient and that difference between initial and final 
measurement is not significant (0.39). At the initial measurement, using univariate analysis of 
variance, there was no difference between groups in all tests, and thus exclude unwanted 
factors that could affecte on results of final measurements. In final measurement was 
determined (by using the same analysis) that there is a difference between groups in all tests 
at 0.05 level, indicating a positive effect skiing motor skills respondents, which can be a great 
premise and guidance during the revision of curriculum of physical education. 
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Научни рад на научном скупу међународног значаја штампан у цјелини  
5х0.50=2,5 бодова  

 
Физиолошки показатељи фреквенција срца и концентрација лактата у крви, могу да се 
користе за контролу тренираности и спортске форме спортиста. Приликом трчања на 
кратким дионицама енергија се већински црпи анаеробним путем. Након што аеробни 
извори престану задовољавати енергетске потребе због повећања интензитета рада, 
долази до пораста концентрације лактата у крви. Спринтерско трчање је активност 
анаеробног типа и траје од 8 секунди па до 60-так секунди (зависно од дистанце) 
приликом које спортисти улажу максималне напоре да постигну што бољи резултат, па 
се може претпоставити да концентрација лактата у крви спорташа веома брзо расте. 
Претпоставка је и да концентрација лактата у крви досеже веће вриједности код 
нетрениране популације, те да би се због неоптерећености њиховог организма могле 
добити информације о јаснијој реакцији тијела на оптерећење. Стога је ово 
истраживање проведено са циљем да се утврди повезаност нивоа лактата у крви са 
резултатом постигнутим у трчању на 60м, 100м и 400м код нетрениране популације, 
ради добијања информација о евентуалној повезаности ове функционалне способности 
са остваривањем резултата у трчању на кратке стазе, а које би биле од користи 
приликом планирања и програмирања тренажног процеса, како тркача на кратке стазе, 
тако и у свим спортским гранама у којима је енергетска потрошња истовјетна 
енергетској потрошњи током трчања на кратке стазе. Истраживање је проведено на 
узорку од 12 испитаника мушког пола, старосне доби 20 године (±6 мјесеци). Први дан 
су су испитаници трчали 60м и 100м, а други дан 400м. Прије трчања измјерене су 
концентарције лактата код испитаника и након двије минуте послије изведеног теста 
трчања. На основу сигнификантности резултата у регресијеској анализи примјећено је 
да на нивоу 0.05 не постоји статистички значајна предикција резултата трчања на 60м, 
100м и 400м на основу резултата функционалних способности – ниво лактата у крви 
прије и послије трчања. На основу ове анализе, може се закључити да се резултати 



трчања на 60м, 100м и 400м не могу предвидјети на основу резултата проведених 
тестова код нетрениране популације. 
The physiological indicators of heart rate and lactate concentration in blood, can be used to 
control training and sports form of athletes. During the running on short shares, energy is 
pumped through anaerobic major draws. After aerobic sources cease to meet energy needs 
due to increase intensity of labor, occur an increase in concentration of lactate in blood. 
Sprinting is activity of anaerobic type and duration of 8 seconds to 60 seconds (depending on 
distance) during which athletes make a maximum effort to achieve a better result, but it can be 
assumed that the concentration of lactate in blood of athletes is growing very fast. The 
assumption is that concentration of lactate in blood reaches higher values with untrained 
population, and that would be due to a non-encumbrance of their body may get clearer 
information about the reaction of body to load. Therefore, this research was conducted in 
order to establish connection between level of lactate in blood with results achieved in 
running on 60m, 100m and 400m at untrained population, in order to obtain information on 
possible connection between functional ability to produce results in running on short term, 
and that would be use in planning and programming of training process, so runners on short 
term, and in all sports fields in which energy consumption equivalent to energy consumption 
during running on short term. The study was conducted on a sample of 12 male respondents 
20 years old (± 6 months). The first day of respondents were running on 60m and 100m, and 
400m next day. Before running were measured concentration of lactate in respondents after 
two minutes later performed test runs. Based on significance of results in regression analysis, 
it was noted that on level 0,05 there is a statistically significant prediction results of running 
on 60m, 100m and 400m on basis of functional capacity - the level of lactate in blood before 
and after running. Based on this analysis, we can conclude that results of running on 60m, 
100m and 400m can not be predicted on basis of results of tests with untrained population. 
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Ниво лактата у крви досеже високе вриједности (15-20 ммол/мин) након оптерећења у 
трајању 40-60 секунди, а према савременим истраживањима највећа концентрација лактата 
у крви настаје након трчања на 1500 метара (Фратрић, 2006). Нагомилавање лактата зависи 
од брзине његовог формирања, које је пропорционално интензитету рада и брзини 
уклањања лактата, што може бити један од фактора који се узимају у обзир приликом 
планирања и програмирања тренажног процеса тркача на средње стазе. Циљ истраживања 
је био утврдити да ли постоји релација нивоа функционалних способности 
кардиоваскуларног система са нивоом концентрације лактата у крви код адолесцената 
прије и послије оптерећења, на основу чега би се могла проводити селекција и рана 
специјализације за трчање на средње стазе. Будући да је неизводиво обезбиједити довољан 
узорак испитаника међу спортистима тркачима на средње стазе, узорак испитаника се 
састојао од 107 испитаника мушког пола старости 16 година (± 6 мјесеци), узраста у којем 
је могуће провести селекцију и рану специјализацију за трчање на средње стазе. 
Испитаници су били подјељени у двије групе, прву групу су чинили испитаници који су 
имали систолни крвни притисак прије оптерећења до 130 ммХг, дијастолни до 85 ммХг и 
срчану фреквенцију до 75 отк/мин, а другу групу су чинили испитаници који су имали 
вриједности систолног и дијастолног крвног притиска и срчане фреквенције изнад ових 



вриједности (према Бијелић и Симовић, 2005). Ниво лактата је мјерен прије и послије 
оптерећења, односно прије и послије извођења трчања на дистанци од 1500 метара. Након 
регресионе анализе, вриједност сигнификантности на нивоу 0.05, није показала 
статистички значајну предикцију вриједности концентрације лактата на основу 
вриједности функционалних способности кардиоваскуларног система. На основу резултата 
ове анализе може се закључити да се на овом узорку на основу нивоа функционалних 
способности кардиоваскуларног система прије и послије оптерећења, статистички значајно 
не може предвидјети ниво концентрације лактата у крви прије и послије оптерећења, те да 
на основу нивоа лактата прије и послије оптерећења, на овом узорку испитаника, није 
могуће провести селекцију и рану специјализацију за трчање на средње стазе.  
The level of lactate in blood reaches high values (15-20 mmol / min) after load lasting 40-60 
seconds, according to ongoing research in the largest concentration of lactate in blood occurs 
after running on 1500 meters (Fratrić, 2006). Accumulation of lactate depends on speed of its 
formation, which is proportional to intensity of work and speed of removal of lactate, which 
can be one of factors to be taken into account in planning and programming of training 
process on the middle distance runners. Target of research was to determine whether there is a 
relation of functional ability of cardiovascular system to the level of lactate in blood of 
adolescents before and after load, on basis of which could be implemented selection and early 
specialization for running middle distance. Since it is not feasible to provide a sufficient 
sample of respondents among athletes runners in the middle distance, the sample of 
respondents consisted of 107 male subjects 16 years old (± 6 months), age in which it is 
possible to carry out the selection and early specialization for running middle distance. 
Respondents were divided into two groups, the first group included respondents who had 
systolic blood pressure 130 mmHg before load, diastolic 85 mm Hg and heart rate 75 beats / 
min, and the other group included the respondents who had systolic and diastolic blood 
pressure and heart rate above these values (according Bijelic and Simovic, 2005). The level of 
lactate was measured before and after load, or before and after performing running at a 
distance of 1500 meters. After regression analysis, the value of significance at 0.05 level, did 
not show a statistically significant prediction of concentrations of lactate based on value of 
functional ability of cardiovascular system. Based on results of this analysis can be concluded 
that this sample based on level of functional ability of cardiovascular system before and after 
load, statistically significant can not predict level of lactate in blood before and after load, and 
that based on level of lactate before and after load on this sample, it is not possible to carry 
out selection and early specialization for running middle distance. 
 

Укупно за радове: 82,75 
Укупно за научну дјелатност послије посљедњег избора: 82,75 бодова  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  

- за научну дјелатност прије посљедњег избора: 54,25  бодова  
- за научну дјелатност послије посљедњег избора: 82,75  бодова 

 

Укупно бодова за научну дјелатност: 137 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.) 
Други облици међународне сарадње (конференције, скупови):  
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васпитања и рекреације, новембар 2012. године, Факултет физичког васпитања и 
спорта, Универзитет у Бањоj Луци.  

3 бода 
3. 6th Conference for youth sport, 2012. godine, Ljubljana: University of  Ljubljana, Faculty 

of Sport.  
3 бода 

4. Међународна научна конференција Ефекти примене физичке активности на 
антрополошки статус деце, омладине и одраслих, 2012. Београд: Универзитет у 
Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.  

3 бода 
Образовна дјелатност прије посљедњег избора: 12 бодова  

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Универзитетски уџбеници: 
 
1. Бошњак, Г.,Тешановић, Г., Јаковљевић, В. (2015). Атлетика методика обучавања. Бања 

Лука: Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци. ISBN:978-
99938-38-36-4, UDK: 796.42.015.1(075.8), COBISS.RS-ID 4709144  

                                           Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи  
6 бодова 

 
Други облици међународне сарадње (конференције, скупови):  
 
1. 3rd International Scientific Conference Exercise and Quality of Life, 2013. Novi Sad: 

Faculty of sport and physical education, University of Novi Sad.  
3 бода 

2.  8th FIEP European Congres Physical Education and Sports Perspective of Children and 
Youth in Europe 2013. Bratislava: Faculty of Physical Education and Sports, Comenius 
University in Bratislava. 

3 бода 
3. Међународна научна конференција „Scientific Conference FIS COMMUNICATIONS 

2013 in Physical Education, sport and recreation and I International Scientific 
Conference“ Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 18. и 19. октобар 2013. 
године. 

3 бода 
4. Пети међународни научни конгрес Антрополошки аспекти спорта, физичког 

васпитања и рекреациjе, 07 - 08. новембар 2013. године, Бања Лука: Факултет 
физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањоj Луци.  

3 бода 
5. 9th FIEP European Congres Sport, stress, adaptation, 09.-12 oktobar 2014. godine, 

National Sports Academy Vassil Levski, Sofija, Bugarska.  
3 бода 

6. Шети међународни научног конгреса Антрополошки аспекти спорта, физичког 
васпитања и рекреације, 6-7. новембар 2014 године, Бања Лука: Факултет физичког 



васпитања и спорта, Универзитет у Бањоj Луци.  
 3 бода 

7. Међународна научна конференција Ефекти примјене физичке активности на 
антрополошки статус деце, омладине и одраслих, 11-12. децембар 2014. године, 
Београд: Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.  

3 бода 
8. 7th Conference for youth sport, 2015. godine, Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty 

of Sport.  
3 бода 

9. Међународна научна конференција Ефекти примјене физичке активности на 
антрополошки статус деце, омладине и одраслих, 11-12. децембар 2015. године, 
Београд: Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.  

3 бода 
10. VI Међународна конференција Спортске науке и здравље,  11. март 2016 године, 

Бања Лука: Паневропски универзитет Апеирон Бања Лука. 
3 бода 

 
11. 3. Међународна научна конференција Антрополошки и теоантрополошки поглед на 

физичке активности од Константина Великог до данас, 2016. Копаоник: 
Универзитет у Приштини, Факултет за спорт и физичко васпитање.  

3 бода 
12. 11th FIEP European Congres, 15.-18. септембра 2016 године, Бања Лука: Универзитет у 

Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта.  
3 бода 

13. 8th Conference for youth sport, 2016. godine, Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty 
of Sport.  

3 бода 
14. Петнаести годишњи међународни стручни скуп КОНДИЦИЈСКА ПРИПРЕМА 

СПОРТАША 2017, 24 и 25. фебруар 2017. године, Загреб: Удруга кондиционих 
тренера Хрватске и Кинезиолошки факултет Загреб.  

3 бода 
15. VII Међународна конференција Спортске науке и здравље,  10. март 2017 године, 

Бања Лука: Паневропски универзитет Апеирон Бања Лука. 
3 бода 

 
Члан Комисије за одбрану докторске дисертације:  

 
1. Жељко Вукић. (2016). Предсједник Комисије за одбрану докторске дисертације под 

називом: Релације различитих модела хода уз нагиб са функционалним способностима 
и морфолошким карактеристикама. Факултет физичког васпитања и спорта 
Универзитета у Бањој Луци. 

3 бода 
Чланство у Комисији за одбрану рада другог циклуса (магистарски рад):  

 
1. Зоран Милић. (2013). Члан Комисије за одбрану магистарске тезе под називом: Релације 

између снаге и биомеханичких параметара код ученика старости 10-11 година 
нарушеног постуралног статуса. Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета 
у Бањој Луци. 

2 бода 
2. Жељко Михаљчић. (2014). Члан Комисије за одбрану магистарске тезе под називом: 

Значај одређених моторичких способности и морфолошких карактеристика полицајаца 



у ситуацијама одбране од ненаоружаног нападача. Факултет физичког васпитања и 
спорта Универзитета у Бањој Луци. 

2 бода 
Менторство кандидата за завршни рад другог циклуса (магистарски рад): 

 
1. Милан Миловац. (2014). Ставови ученика, родитеља и студената о повећању броја 

часова и увођењу нових садржаја у наставу физичког васпитања. Факултет физичког 
васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци. 

2 бода 
2. Симо Цвјетиновић. (2015). Утицај атлетике као ваннаставне активности на 

антропомоторички развој ученика. Факултет физичког васпитања и спорта 
Универзитета у Бањој Луци. 

2 бода 
3. Владо Јаковљевић. (2016). Ставови студената бањалучког Универзитета о увођењу 

шаха у образовни систем. Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој 
Луци. 

2 бода 
4. Данијел Дујаковић. (2016). Утицај новог програма допунских вјежби из атлетике на 

трансформацију моторичких способности. Факултет физичког васпитања и спорта 
Универзитета у Бањој Луци. 

2 бода 
 

Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (дипломски рад): 
 
1. Кршић Славен. (2015). Испољавање брзине након примјене различитих метода за развој 

флексибилности. Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци.  
1 бод 

2. Бувач Ђорђе. (2015). Значај бављења фудбалом. Факултет физичког васпитања и спорта 
Универзитета у Бањој Луци. 

1 бод 
3. Миросав Мирослав. (2017). Допинг у спорту. Факултет физичког васпитања и спорта 

Универзитета у Бањој Луци. 
  1 бод 

 
Чланство у Комисији за одбрану завршног рада првог циклуса (дипломски рад): 
 
1. Кременовић Бојан. (2014). Дијагностика у кондиционој припреми млађих узрасних 

категорија. Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци. 
1 бод 

2. Николић Наташа. (2014). Улога балета у спортовима са естетским критеријумом. 
Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци. 

1 бод 
3. Радовић Дијана. (2014). Такмичарски фитнес. Факултет физичког васпитања и спорта 

Универзитета у Бањој Луци. 
1 бод 

4. Милићевић Никола. (2014). Основна техника бокса-ставови и кретања. Факултет 
физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци. 

1 бод 
5. Станић Жељко. (2014). Карате-ката Хеан Сандан. Факултет физичког васпитања и 

спорта Универзитета у Бањој Луци. 
1 бод 

6. Мухамедагић Фарис. (2014). Развој снаге код млађих узрасних категорија. Факултет 



физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци. 
1 бод 

7. Јовић Димче. (2014). Ката-Хеан Годан. Факултет физичког васпитања и спорта 
Универзитета у Бањој Луци. 

1 бод 
8. Бошњак Лазар. (2014). Примјена биомеханике у Џудоу. Факултет физичког васпитања и 

спорта Универзитета у Бањој Луци. 
1 бод 

9. Стојановић Дејан. (2015). Примјена тактике у припреми џудиста. Факултет физичког 
васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци. 

1 бод 
10. Вуковић Миланa. (2015). Примјена интервалног метода тренинга у фитнесу. Факултет 

физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци. 
1 бод 

11. Радуловић Борис. (2015). ЈУ Спортска дворана Борик. Факултет физичког васпитања и 
спорта Универзитета у Бањој Луци. 

1 бод 
12. Пупић Младен. (2016). Висови и потпори на вратилу за основне школе. Факултет 

физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци. 
1 бод 

13. Вукало Зоран. (2016). Плиометријски тренинг у кондиционој припреми млађих 
узрасних категорија. Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој 
Луци. 

1 бод 
Укупно за дипломске радове: 16 бодова 

 
Вредновање наставничких способности: 
Оцјена студената о квалитету наставе: 
4,84+4,63+4,60+4,54+4,49+4,73+4,73+4,55+4,62+4,61+4,48+4,59+4,53+4,70=64,64;  
64,64/14=4,61 

Укупно за оцјену студената: 10 бодова 
Образовна дјелатност послије посљедњег избора: 92 бода  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  

Образовна дјелатност прије посљедњег избора: 12 бодова  
Образовна дјелатност послије посљедњег избора: 92 бода  

Укупно: Образовна дјелатност кандидата: 104  бода  
 

д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Стручна дјелатност кандидата-остало: 
 
1. Локални координатор за град Бања Лука у пројекту Нестле атлетске лиге за основне 

школе БиХ (период од 2009.-2012. године). 
2 бодa 

2. Организатор Љетног атлетског кампа (за период од 2008.-2012. године).  
2 бодa 

 
3. Генералсни Секретар Атлетског савеза Републике Српске у периоду од 2008. до 



2012. године. 
2 бодa 

 
4. Тренер у АК „Борац“ Бања Лука, (тренер за средње и дуге пруге) у периоду од 

2006.-2010. године. 
2 бодa 

Укупно за стручну дјелатност прије посљедњег избора: 8 бодова  
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
СТРУЧНИ РАДОВИ ПОСЛИЈЕ ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА  
 
1. Јаковљевић, В., Бошњак, Г., Тешановић, Г. (2017). Тренажни процес тркача на 400 

м. У И. Јукић, Ц. Грегов, С. Шалај, Л. Милановић и V. Wertheimer (Ур.). Зборник 
радова, Кондицијска припрема спорташа 2017. 15. годишње међународне 
конференције, 165-172. Загреб: Кинезиолошки факултет Свеучилишта у Загребу, 
Удруга кондицијских тренинга Хрватске.  

 
Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа  

3 бода 
  

Специфичности спортске гране, постављени циљеви тренажног процеса, ступањ физичке 
припреме спорташа, развојне значајке појединих узраста те увјети у којима се тренинг 
изводи одређују методе које ће бити кориштене тијеком тренажног процеса. На темељу 
концепата метода тренинга и процјена тренираности, проведено је истраживање с циљем 
утврђивања учинковитости примјене тренажног процеса у трајању од шест мјесеци на 
функционалне способности тркача на 400 метара. Такођер, циљ истраживања био је и 
анализирати како ће овај тренажни процес утјецати на резултат трчања на 400 метара. План 
и програм тренинга је проведен тијеком шест мјесеци (просинац, сијечањ, вељача, ожујак, 
травањ и свибањ) тренажног процеса - 27 тједана тијеком којих се тренинг одржавао сваки 
дан с најкраћим трајањем од 50 минута. Прије провођења програма утврђено је иницијално 
стање испитаника (максимална потрошња кисика V02mаx и разина лактатног прага), који 
су тестирани још пет пута, сваког мјесеца тренажног процеса. Учинковитост проведеног 
програма утврђена је према вриједностима варијабли максималне потрошње кисика 
V02mаx и разине лактатног прага. Максимална потрошња кисика се побољшала у овом 
периоду за 17,85%, као и вриједност лакталног прага за 5,2%. Цијели проведени тренажни 
процес је имао позитиван утјецај и на побољшање резултата трчања на 400 метара за 
1,54%. Сматра се да је план проведен успјешно и да је у складу са оствареним постигнут и 
доста добар резутат на 400 метара. Такође, сматра се да уколико се "уозбиљи" рад на 
тренажном процесу јер ипак разина рада у нашим увјетима је на аматерској разини, може 
се очекивати и бољи напредак у резултату од оствареног. 
 
Учешће у Комисијама 
1. Члан Комисије за утврђивање пријављених радова младих истраживача на 11. 

Међународном ФИЕП конгресу, организацију одбране радова и организација 
такмичења ФИЕП NEW LEADERS. 

3 бода 
2. Предсједник Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја 

по расписаном Конкурсу за избор наставника на ужу научну област Кинезиологија у 
спорту (наставни предмети: Дијагностика у спорту, Кондициона припрема, 
програмирање и контрола тренинга у атлетици, Кондициона припрема у 
индивидуалном спорту, Фитнес). 



2 бода 
Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета  
 
Предавање: Kids athleticcs, Семинар за атлетске тренере Босне и Херцеговине, IAAF 
програм, Бања Лука, 2016. годинне. 

2 бода 
Предавање: Семинар за атлетске тренере-Зеница 2015. године.  

2 бода 
 
Цертификовани предавач IAAF-а за Kids athleticcs од 2015. године.  

2 бода 
 
 
Учешће у пројектима 
 Кидс атлетика-међународни пројекат од стране Међународне аматерске атлетске 

федерације- IAAF-а-учесник пројекта. 
2 бода 

Стручна дјелатност кандидата-остало: 
 

1. Тренер у АК „Борац“ Бања Лука, (тренер за средње и дуге пруге) од 2014. године. 
2 бода 

2. Члан Управног одбора Атлетског савеза Републике Српске од 2016. године.  
2 бода 

3. Члан Скупштине Атлетског савеза Босне и Херцеговине од 2015. године. 
2 бода 

 
Признања: 
 
Атлетски савез Републике Српске (2016) – Најбољи млади тренер у 2016. години у 
Републици Српској. 

2 бода 
Стручна дјелатност кандидата послије последњег избора:  24 бода  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  
Укупно за стручну дјелатност прије посљедњег избора: 8 бодова  

Стручна дјелатност кандидата послије посљедњег избора:  24 бода  
Укупно за стручну дјелатност кандидата:  32 бода  

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА КАНДИДАТА ВЛАДИМИРА ЈАКОВЉЕВИЋА 
а) Научна/умјетничка дјелатност кандидата  

Научно/умјетничка прије посљедњег избора/реизбора 
54,25 бодова 
Научно/умјетничка послије последњег избора/реизбора 
82,75 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 137 бодова 
б) Образовна дјелатност кандидата  

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
12 бодова 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 



92 бода 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 104 бода 

в) Стручна дјелатност кандидата  
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
8 бодова 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
24 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 32 бода 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 273 бода 

 
Други кандидат Јелена Цвијановић 

 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Јелена (Вељко и Радосава) 

Цвијановић 
Датум и мјесто рођења: 13.09.1990. године у Котор 

Вароши 
Установе у којима је био запослен: Одрађен волонтерски и 

приправнички стаж и са средњом 
стручном спремом и са високом 
стручном спремом у трајању од 1 
годину и 8 мјесеци у Бањи 
Мљечаница, Општа Болница 
приједор, ЦБР Котор Варош 
Стручно усавршавање у Заводу за 
физикалну медицину и 
рехабилитацију Др Мирослав 
Зотовић 

Радна мјеста: Бања Мљечаница 
Општа Болница Приједор 
ЦБР Котор Варош 

Чланство у научним и стручним организацијама 
или удружењима: 

Бивши спортиста РК „Котор 
Варош“ Котор Варош, РК „Борац“ 
Бања Лука, РК „Мира“ Приједор 
2005 године бирана за најбољу 
спортисткињу, општине Котор 
Варош 
Признања у трчању на 800м   

б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Јавна установа Висока 
Медицинста школа Приједор 

Звање: Дипломирани физиотерапеут 

Мјесто и година завршетка: 25.02.2016. Приједор 

Назив завршног рада:  
Просјечна оцјена из цијелог студија: / 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Новом Саду, 



Асоцијација центара за 
интердисциплинарне и 
мултидисциплинарне студије и 
истраживања, студијски програм 
Спортска медицина са 
физикотерапијом. 

Звање: / 

Мјесто и година завршетка: Положени сви испити, није 
достављена диплома о завршетку 
мастера. 

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:  

- за научну дјелатност прије посљедњег избора: 0 бодова  
- за научну дјелатност послије посљедњег избора: 0 бодова 

Укупно бодова за научну дјелатност: 0 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.) 
/ 
 
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:  

- за образовну дјелатност прије посљедњег избора: 0 бодова  
- за образовну дјелатност послије посљедњег избора: 0 бодова 



Укупно бодова за научну дјелатност: 0 бодова 
 

 
д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Цвијановић, Ј., Бућма, Т. Утврђивање ефеката ултразвучне терапије у лијечењу 
синдрома карпалног канала, Рад у процесу објављивања за часопис „Биомедицинаска 
истраживања“, Медицински факултет Фоча 
Није објављен рад и није достављена потврда о процедури објаве. 

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

- за стручну дјелатност прије посљедњег избора: 0 бодова  
- за стручну дјелатност послије посљедњег избора: 0 бодова 

Укупно бодова за научну дјелатност: 0 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА КАНДИДАТА ЈЕЛЕНЕ ЦВИЈАНОВИЋ 
а) Научна/умјетничка дјелатност кандидата  
Научно/умјетничка прије посљедњег избора/реизбора 
0 бодова 
Научно/умјетничка послије последњег избора/реизбора 
0 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 
б) Образовна дјелатност кандидата  
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
0 бодова 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
0 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 
в) Стручна дјелатност кандидата  
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
0 бодова 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
0 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 

 
 
 
 
 
 
 



ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
На Конкурс за избор наставника на ужу научну област Кинезиологија у спорту 
пријавила су се два кандидата: др Владимир Јаковљевић и Јелена Цвијановић. 
Увидом у конкурсну документацију, Комисија је утврдила да је Јелена Цвијановић 
доставила непотпуну документацију прописану Конкурсом и да кандидат не испуњава 
услове прописане Конкурсом. Др Владимир Јаковљевић је доставио потребну 
документацију, коју је Комисија анализирала и оцијенила са 273 бода уважавајући 
његов педагошки, стручни и научни потенцијал и констатовала:  
 да је магистарску тезу и докторску дисертацију успјешно завршио из области 

Физичке културе, 
 да је испољио велику ангажованост у раду у свим сегментима ове научне области, 
 да је ангажован у више стручних организација и тијела на националном нивоу 

(Атлетски савез Републике Српске, Атлетски савез Босне и Херцеговине),  
 да је сертификовани предавач IAAF-а, 
 да је био члан комисије на трећем циклусу, ментор на другом циклусу (четири 

кандидата послије посљедњег избора), те ментор на првом циклусу (три кандидата на 
Факултету физичког вапитања и спорта Универзитета у Бањој Луци),  

 да његови радови третирају значајна и недовољно истражена подручја у спорту, 
 да је учествовао на међународним научним конгресима, 
 да је објавио 1 универзитетски уџбеник, 
 да је од 2004. године запослен на Факултету физичког васпитања и спорта, прво као 

асистент, виши асистент, а затим и као доцент, 
 да је након посљедњег избора објавио 20 научних радова и 1 стручни рад из научне 

области за коју се бира, од тога: 5 (пет) оргиналних научних радова у часописима 
националног и међународног значаја; 15 (петнаест) оргиналних научних радова на 
скуповима међународног значаја, штапампаних у цјелини, те 1 (један) оригинални 
стручни рад на скупу међународног значаја, штампан у цјелини,  

 да jе његов педагошки рад на Факултету физичког васпитања и спорта, 
Универзитета у Бањој Луци, на којем ради као наставник успjешан, и да jе од стране 
студената оциjењен са оцjеном изузетан. 

На основу увида у приложену документацију, те написаног Извјештаја о пријављеним 
кандидатима, Комисија сматра да кандидат др Владимир Јаковљевић посједује 
стручну и научну зрелост, како у области педагошког тако и у области научног рада. 
Цјелокупан његов рад указује на велико научно, истраживачко и педагошко искуство, а 
објављени радови имају значај у научној области у којој се бира, чиме кандидат 
испуњава све услове за избор у наставно звање ванредног професора на ужу научну 
област Кинезиологија у спорту, наведене у члану 74. Закона о високом образовању 
Републике Српске (Службени гласник Републике Српске 85/06.).  

 
 
 
 
 
 
 




