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васпитања и спорта наставља школовање на постдипломским студијима, а у мају 2014. 
године одбранио је магистарски рад на тему: „Значај одређених моторичких 
способности и морфолошких карактеристика полицајаца у ситуацијама одбране од 
ненаоружаног нападача“ и стекао звање магистра наука у области физичке културе. На 
докторске студије се уписао 2015. године. 
 
Спортска каријера 
 
У џудо клубу „Крајина“ је члан од 2003. године, а мајсторско звање стиче 2007. године, 
учествује на разним нивоима такмичења, а почиње да се бави и педагошким радом у клубу 
као тренер млађих категорија.  
 
Педагошке и остале стручне активности 

Током студија на Факултету физичког васпитања и спорта сусреће се са предметом 
борилачки спортови, који обухвата изучавање каратеа, џудоа, рвања и бокса. Од тада 
активно наставља да усавршава своје вјештине и знања из области борилачких спортова, 
учествујући у наставном процесу као студент демонстратор све до 2012 године.  

Од 2007. године се запошљава у Министарству унутрашњих послова, у Управи за 
полицијско образовање на предмету Специјално физичко образовање. У оквиру 
Министарства наставља стручно усавршавање кроз разне специјалистичке обуке, од којих 
се издвајају: инструктор ватрене обуке, алпинистичка обука, падобранска обука и обука за 
рониоца. Током професионалне каријере водио је курсеве за стручно оспособљавање 
припадника редовног састава Министарства унутрашњих послова, како униформисане 
полиције, тако и руководних радника, при чему се издвајају курсеви „СФО обучи 
инструктора“, „Обука непливача за припаднике ЈЗП“, као и курс за „Спасиоца на 
отвореним водама“.   

Активо се користи енглеским језиком у службеној комуникацији.  

Поводом Дан - а МУП – а Републике Српске априла. 2013. године је награђен 
„Захвалницом за посебан допринос раду МУП – а“. 
 
Научна продукција и компетенција кандидата 

Кандидат Жељко Михаљчић је до сада публиковао 4 референтне јединице и то: 

1. радови у водећим часописима националног значаја (М51) – 2, 
2. радови у часописима националног значаја (М52) – 2, 

Радови публиковани у водећем часопису националног значаја 

1. Михаљчић, Ж., Вучковић, Г. (2012). Корелација морфолошких карактеристика са 
постигнутим резултатима  у батерији тестова пријемног испита. Култура полиса, IX, 402 – 
417. УДК 796.012.1-057.875(497.5) ИД број 192636172 (М51, научни бод – 3) 

2. Михаљчић, Ж. (2016). Значај одређених моторичких способности и морфолошких 
карактеристика полицајаца у ситуацијама одбране од ненаоружаног нападача. НБП – 
Журнал за криминалистику и право, Београд, 2, стр. 95-111 (М51, научни бод – 3) 

 
Радови публиковани у часопису националног значаја 

1. Вучковић, Г. Михаљчић, Ж., Спасић, Д. (2013). Утицај силе окидања на прецизност код 
жена полицајаца. Годишњак дефендологија центра. (2), 39-48. ( научни бод – 2) 
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2. Михаљчић, Ж., Вукић, Ж., Пашић, Г. (2015). Преглед стања издвојених моторичких и 
функционалних способности те морфолошких карактеристика студената Факултета 
физичког васпитања и спорта у Бањој Луци, Безбједност, полиција, грађани. (1-2), 147-162. 
(научни бод – 2) 

У досадашњем стручном и научном раду Жељко Михаљчић је остварио научну компетенцију на 
нивоу од 10.0 научних бодова, (Научни бодови = (М51 = 2 • 3) + (М52 = 2 • 2) = 6 + 4= 10.0).  

1) Име, име једног родитеља, презиме;  
2) Датум рођења, општина, држава; 
3) Назив универзитета и факултета и назив студијског програма академских студија II циклуса, односно 
послиједипломских магистарских студија и стечено стручно/научно звање; 
4) Факултет, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране магистарског рада; 
5) Научна област из које је стечено научно звање магистра наука/академско звање мастера; 
6) Година уписа на докторске студије и назив студијског програма. 

III УВОДНИ ДИО ОЦЈЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Општи подаци о докторскoj дисертацији 

Докторска дисертација је урађена под називом „Ефекти обуке техника борилачких 
спортова код селекционисаног узорка“. 

Тема докторске дисертације је прихваћена 25.05.2017. године на основу Одлуке број: 
02/04-3.1466-77/17, Универзитета у Бањој Луци.  
 

Пројекат дисертације је презентиран кроз сљедећа поглавља: 

1. Увод 11-12 стр. 
2. Досадашња истраживања Error! Bookmark not defined.-47 стр. 
3. Тестирање моторичких спосоности у МУП-у Републике Српске 48-50 стр. 
4. Програм обуке борилачких спортова 50-52 стр. 
5. Предмет, циљ и значај истраживања 53 стр. 
6. Хипотезе истраживања 54 стр. 
7. Методологија истраживања 55-66 стр. 
8. Резулати истраживања 67-86 стр. 
9. Дискусија истраживања 86-95 стр. 
10. Литература 95-102 стр. 
11. Прилог 103-113 стр. 

 

Докторска дисертација написана је на 113 страница А4-формата, ћириличним писмом, са 
25 табелa, 8 слика и пописом од 82 библиографске јединице. Прилози се налазе на крају уз 
нумерисане библиографске податке. Дисертација садржи девет поглавља (без литературе и 
прилога) у којима су предочени разлози због којих је истраживање предузето и дате 
смјернице за даља истраживања. С обзиром на то да у данашњој релевантој научној 
литератури  постоји веома мали број истраживања која третирају наведену тематику на 
испитиваној популацији, овим истраживањем се раду даје  важна теоријска, практична и 
научно-методолошка основа за осавремењивање тренутно заступљених програма 
обучавања полазника обуке МУП-а Републике  Српске.  

1) Наслов докторске дисертације; 
2) Вријеме и орган који је прихватио тему докторске дисертације 
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3) Садржај докторске дисертације са страничењем; 
4) Истаћи основне податке о докторској дисертацији: обим, број табела, слика, шема, графикона, број 

цитиране литературе и навести поглавља. 

IV УВОД И ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

Увод  

Кандидат у уводу указује на значај и неопходност правилне организације процеса обуке 
како би се утицало на свеобухватан развој моралних, физичких и психофизичких особина, 
како би полазници обуке задржали или побољшали свој задравствени статус и повећали 
ниво својих физичких способности уз усвајање нових вјештина и знања. Обука је тако 
конципирана, да се кроз наставни процес, кадети оспособе за примену техника борилачких 
спортова које су у директној вези са примјеном полицијских овлашћења, као и да се на тај 
начин утиче на већу компетентност приликом обављања службених послова и задатака.  

Кандидат сагледавање проблема врши на нивоу популација полицијских службеника, са 
посебним освртом на селектоване кандидате за специјалну јединицу и на наставни 
предмет Специјално физичко обазовање (СФО). У односу на структуру свих предмета који 
се на Полицијској академији изучавају, област специјалног физичког обазовања припада 
категорији уже стручних предмета. Структурална, функционална и биомеханичка анализа 
активности које се реализују на часовима СФО јасно упућује на чињеницу да се ради о 
обуци техника борилачких спортова и да су поједине способности и карактеристике 
неопходне за њихову ефикасну примјену.  

Надаље, кандидат сужава проблем на почетак едукативног и тренажног процеса, наводећи 
домаћа и свјетска истраживања, која потврђују све присутнији проблем адекватне 
селекције, обуке и контроле постојећих и достигнутих функционалних нивоа, као и 
потребу за даљим развијањем и имплементацијом теоријско-практичних едукативних 
садржаја.  

Досадашња истраживања   

Поглавље се састоји од анализе резултата различитих истраживања, и у њему се 
систематизује литература на истраживану тему. Након уводног дијела, кандидат је у три 
одвојена подпоглавља детаљно, сажето и систематично приказао резултате претходних 
истраживања на полицијским и сродним популацијама и то кроз област морфолошких 
карактеристика, моторичких способности и област борилачких спортова и ефеката обуке.  

У подпоглављу које се бави простором морфолошких карактеристика, кандидат је указао 
на значај праћења промјена у тјелесном саставу, како на глобалном нивоу тако и на 
популацији будућих припадника полицијских јединица. Досадашња пракса у овој области 
односила се у највећем броју случајева на праћење индекса тјелесне масе као и 
индиректних метода за мјерење и процјену количине масног ткива. Општи технолошки 
напредак и потреба за детаљнијим истраживањима у овој области, омогућили су да 
савремени начини мјерења различитих тјелесних карактеристка буду поуздани, лако се 
примјењују и дају резултате са високим степеном тачности и поузданости. Кандидат 
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указује на значај адекватних морфолошких карактеристика и потребу за дефинисање 
поузданих нормативних параметара који би обезбједили услове за процедуре у оквиру 
програмиране физичке активности. Овакав методолошки приступ у највећем броју 
развијенијих земаља представља стандард, док код нас још нису спроведена свеобухватна 
истраживања. Из тог разлога, постоји потреба да се утврде специфичности, критеријуми и 
стандарди за процјену стања тјелесног састава код pолазника обуке. 

У области моторичких способности објашњен је значај селекционог и наставног процеса у 
оквиру предмета Специјално физичко образовање, и на основу резултата претходних 
истраживања, дефинисане су најзначајније моторичке способности за ефикасно обављање 
полицијских послова. У даљој анализи, детаљно је прецизиран значај сваке појединачне 
моторичке способности у односу на професионално радне потребе. 

У подпоглављу које се односи на област борилачких спортова и ефеката обуке, кандидат је 
указао на значај вјежбања у општем смислу, као и на начин на који борилачки спортови 
утичу на морфолошке карактеристике. Указано је на негативне аспекте смањеног обима 
физичке активности на здравствени статус и опште радне способности, проблем 
хипокинезије и гојазности. Кандидат је обрађену проблематику приказао и кроз 
популацију полицијских службеника, чиме је јасно дефинисан значај ефеката обуке у 
односу на обављање професионалних задатака. Приказани су и фактори који код 
полазника обуке могу имати нежељени утицај на животне навике. С обзиром на значај 
који борилачки спортови и обука имају и чињеницу да ова област није довољно 
истражена, постоји потреба да се утврди прецизнија повезаност морфолошких 
карактеристика, моторичких способности и ефеката обуке кроз борилачке спортове, са 
посебним акцентом на међусобне узрочно-посљедичне односе и законитости.   

У том смислу, досадашња сазнања упућују на закључак да би истраживачки простор код 
популације полазника обуке у области физичке културе, требало обогатити 
истраживањима која су надградња моторичком и морфолошком простору, а не само 
прикупљање података из поменутих области. Из претходно наведеног, намеће се потреба 
за формирањем иницијалне базе података, која би била основа за даље успостављање 
система прикупљања података и дефинисање детаљнијих истраживања. 

Тестирање моторичких способности у МУП-а Републике Српске  

 У склопу ове цјелине образложен је поступак процеса селекције кандидата за пријем на 
школовање у Полицијској академијији за припаднике Специјалне јединице полиције 
Републике Српске, као и поступак финалне провјере кандидата  која се огледа у провјери 
психофизичке издржљивости у екстремним ситуацијама: а која се састоји у довођењу 
кандидата у ситуације психофизичке напетости у којима се од њих очекује одређени облик 
понашања.  

Програм обуке борилачких спортова  
 
У овом поглављу дат је приказ одређених фаза програма обуке борилачких спортова 
кадета основне полицијске обуке за припадника Специјалне јединице полиције, у склопу 
којег су образложене тематске области и поступак провођења истраживања. 
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Предмет, циљ и значај истраживања  

Предмет овог истраживања су били ефекти обуке техника борилачких спортова код 
селекционисаног узорка кадета на школовању у Министарству унутрашњих послова 
Републике Српске, а у односу на морфолошке карактеристике и моторичке способности. 

Проблем истраживања се односио на утврђивање међусобних релација и законитости 
између посматраних простора.  

Циљ истраживања је био: 

Да се утврди у којој мјери ће реализовање процеса обуке техника борилачких спортова 
изазвати промјене на моторичке способности и тјелесну композицију код селекционисаног 
узорка. 

Хипотезе истраживања  

На основу досадашњих истраживања, а у складу са дефинисаним циљевима, у овом раду 
постављене су сљедеће хипотезе: 

Х1  Постојаће статистички значајна разлика резултата између иницијалног и финалног 
мјерења морфолошких карактеристика код испитаника који су прошли програм 
обуке техника борилачких спортова. 

Х2 Постојаће статистички значајна разлика резултата између иницијалног и финалног 
мјерења максималне изометријске силе код испитаника који су прошли програм 
обуке техника борилачких спортова. 

Х3 Постојаће статистички значајна разлика резултата између иницијалног и финалног 
мјерења експлозивности код испитаника који су прошли програм обуке техника 
борилачких спортова. 

Х4 Постојаће статистички значајна разлика резултата између иницијалног и финалног 
мјерења репетативне снаге код испитаника који су прошли програм обуке техника 
борилачких спортова. 

Х5 Постојаће статистички значајна разлика резултата између иницијалног и финалног 
мјерења локомоције испитаника који су прошли програм обуке техника 
борилачких спортова. 

Методологија истраживања  

          У склопу ове цјелине детаљно је објашњен ток истраживања, опис тестова за 
провјеру морфолошких карактеристика и моторичких способности као и опис 
инструмената који су се користили за провјеру наведених карактеристика и способности. 
Такође, дат је и приказ и образложење математичко статистичких процедура које су се 
користиле код статистичке обраде података. 
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Преглед литературе 

Ово поглавље је написано на десет страница и у њему се на врло студиозан начин 
систематизује доступна домаћа и страна литература која се бавила истраживањима 
сличног типа на популацијама од интереса за предмет овог пројекта (полиција, војска, 
спортисти и општа популација одраслих особа, морфолошке карактеристике, моторичке 
способности и обуке техника борилачких спортова). На овај начин је постављена 
квалитетна основа теоријске поставке рада. Кандидат је обрадио 62 библиографске 
јединице. У овом дијелу ће бити приказана само она истраживања која су у уској вези са 
проблемом истраживања. Том приликом кандидат је користио радове сљедећих 
истраживача:  

Милошевић (1985) је на узорку од 325 припадника МУП-а, који су се школовали у Вишој 
школи унутрашњих послова у Земуну, старости од 21 до 25 година, испитивао структуру 
моторичких својстава, поступке за њихову процјену и праћење.   

Копас (1994) ради истраживање утицаја програма специјаног физичког образовања на 
базични моторички статус полицајаца приправника.  

Родић (1994) је истраживао  утицај програма физичке обуке за војнике на њихове физичке 
способности у трајању од 40 часова. На узорку од 600 регрута, старости од 18 до 20 година 
за вријеме војне обуке праћене су четири варијабле: склекови на тлу, дизање трупа, скок у 
даљ и трчање на 1600 метара. Утицај је праћен за вријеме реализације оквирног програма 
физичког васпитања и усмјереног програма физичке обуке. Након истраживања, дошло се 
до закључка да усмјерени програм у односу на оквирни програм физичке обуке има 
значајни утицај на све праћене варијабле, али је он нешто нижи код варијабли за процјену 
издржљивости и снаге трупа.  

Благојевић, Милошевић и Допсај (1998) извршили су анализу утицаја једногодишњег 
едукативно-тренерског процеса на структурне промјене моторичких димензија.  

Амановић, Јовановић и Мудрић (1999) истраживали су утицај шестомјесечног програма 
специјалног физичког образовања на базичне моторичке способности.  

Sorensen, Smolander, Louhevaara, Korhonene, Oja (2000) су на узорку од 103 полицајца 
истраживали утицај бављења физичким активностима у слободно вријеме на морфолошке 
и моторичке промјене током временског периода од петнаест година. Аутор закључује да 
је бављење физичком активношћу у слободно вријеме 1981. године у снажној корелацији 
са физичким способностима испитаника 1996. године, што показује значај навике бављења 
физичким активностима у раној каријери полицајаца.  

Woods, Schwartz, Baskin & Seeley (2000) су испитивали узимање хране и регулисање 
тјелесне тежине. Овај рад разматра недавну литературу о хормоналним и неуралним 
сигналима критичним за регулацију појединачних оброка и тјелесних масти.  

Pretice & Jebb (2001) су анализирали претпоставку на тему „послије индекса тјелесне 
масе“. Аутори сматрају да индекс тјелесне масе наставља да добро служи за многе сврхе, 



Образац -3 

али да је сада погодно вријеме да се покрене постепена еволуција изван наведеног индекса 
према стандардима заснованим на стварним мјерењима масе тјелесне масти.  

Допсај, Милошевић, Вучковић, Благојевић (2001) су провели истраживање које је имало за 
циљ да утврди метролошке вриједности теста за процјену механичких карактеристика 
максималне вољне изометријске мишићне силе опружача ногу реализоване из стојећег 
става.  

Шеровић, Плеша-Боснар, Доланчић (2004) су на узорку од 60 Тae кwon do спортиста 
примијењени су тестови за процјену морфолошких, моторичких и функционалних 
карактеристика у сврху утврђивања њихових релација с силом и брзином ударца.   

Катић, Блажић, Крстуловић, Мулић (2005) су спровели студију која је имала за циљ да се 
идентификују морфолошке структуре које одређују постизање врхунских резултата у 
каратеу.  

Допсај, Милошевић, Вучковић, Благојевић, Мудрић (2005) су примјеном кластер анализе 
извршили дијагностификовање стања индекса масе тијела (bmi) на узорку од 1245 
студената Полицијске академије, старости од 18.7 до 24.1 године.  

Арлов (2007) је на узорку 1389 испитаника истраживао основне морфолошке и неке 
моторичке способности у функцији пријема на академске студије Полицијске академије.  

Допсај, Благојевић и Вучковић (2007) су истраживали нормативно-селекциони критеријум 
за процјену базично моторичког статуса кандидата за пријем на студије Криминалистичко-
полицијске академије у Београду.  

Коропановски и Јанковић (2007) утврдили су разлике између моторичких способности 
студената Криминалистичко-полицијске академије и добро тренираних особа у функцији 
потенцијално безбједносно критичне групе.  

Јанковић (2008) је истраживао промјене репетитивне снаге посматраних мишићних група 
код студената Криминалистичко – полицијске академије током прве три године студија.  

Јозић и Зечић (2010) су истраживали повезаност система моторичких варијабли и 
успјешности у реализацији елемената самоодбране (ситуационе ефикасности) који се  
описује коефицијентом мултипле корелације.  

Јозић, Мандеша (2010) су истраживали ефикасност кружног облика рада код припадника 
Интервентне полиције за вријеме тронедјељног ударног и одржавајућих микроциклуса 
специјалистичке обуке.   

Допсај, Вучковић и Вуковић (2011) су истраживали карактеристике изометријске мишићне 
силе опружача леђа код различито тренираних и нетренираних студената 
Криминалистичко-полицијске академије.  

Rossomanno, Herrick, Kirk & Kirk (2012) су провели шестомјесечни програм тренинга под 
надзором послодавца за полицијске службенике за побољшање моторичких и 

http://scindeks.nb.rs/Related.aspx?artaun=42416�
http://scindeks.nb.rs/Related.aspx?artaun=42416�
http://scindeks.nb.rs/Related.aspx?artaun=45240�
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функционалних способности, као и морфолошких карактеристика. Циљ ове студије је био 
да се одреде ефекти шестомјесечног надзора, кроз вођени програм за полицијске 
службенике на тјелесну композицију, кардиоваскуларну функсионалност и мишићну 
способност.  

Хаџикадунић и Турковић (2013) су истраживали селекцију људских ресурса за потребе 
полиције примјеном базично-моторичких тестова.  

Жигић (2013) је спровео истраживање са циљем да се испитају разлике у резултатима које 
су студенти постигли на пријемном испиту из базично-моторичких способности као 
иницијалном мјерењу и резултата на тестовима у склопу мјерења базично-моторичких 
способности на предмету Специјално физичко образовање 1 као контролном мјерењу 
ефеката наставе, након завршене прве године основних академских студија на 
Криминалистичко-полицијској академији.  

Димитријевић, Коропановски, Допсај, Вучковић, Јанковић (2014) су провели истраживање 
које је имало за циљ да утврдити утицај различитих програма специјалног физичког 
образовања (СФО) на нивоу моторичких способности студената.  

Tota, Drwal, Maciejczyk, Szyguła, Pilch, Pałka & Lech (2014) су провели истраживање које је 
имало за циљ да оцијени ефекте оригиналног једанаестодневног физичког тренинга на 
тјелесну композицију, максималну силу горњих екстремитета и аеробне перформансе код 
бораца мјешовитих борилачких вјештина (ММА).  

Cloutier, Morton, Pierson, Arguello & Castaneda-Sceppa (2015) су спровели студију чије 
сврха је била да испитата физиолошке и метаболичке промјене (нпр. крвни притисак, 
профил липида, аеробни капацитет (ВО2мах), мишићна снага и снага и састав тијела) код 
здравих полицијских службеника у кампусу у одговору на 12 недјељну интервенцију, 
комбиновано, у здрављу и фитнесу, путем тренинга снаге (SPT), кардио тренинга (CVE)  и 
едукације о исхрани.  

Crawley, Sherman, Crawley, & Cosio-Lima (2016) су утврђивали основне карактеристике и 
промјене настале након шеснаесто недељне обуке на Полицијској академији. 

Митровић, Јанковић, Допсај, Вучковић (2016) су провели истраживање које је имало за 
циљ утврђивање разлика и величине ефеката тих разлика у мишићној снази полицијских 
службеника на почетку и на крају скраћеног програма Специјалног физичког образовања 
(СФО), током основне полицијске обуке за полицијске службенике из радног односа.  

Митровић, Јанковић, Допсај, Вучковић, Милојевић, Пантелић, Нуркић (2016) су спровели 
истраживање са циљем да се утврди да ли су морфолошке карактеристике и моторичке 
способности прије почетка специјалног физичког образовања на истом нивоу као и током 
пријемног испита.  

Митровић, Допсај, Вучковић, Јанковић (2017 су спровели истраживање с циљем 
утврђивања ефеката примjене дванаестонедељног експерименталног третмана 
„функционалног метода“ тренинга на тјелесну композицију испитаника током наставе 



Образац -3 

Специјалног физичког образовања (СФО).  
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Допринос тезе у рјешавању изучаваног предмета истраживања  

 На основу истраживања добијене су поуздане информације које могу бити од великог 
значаја за теорију и праксу специфичне физичке обуке припадника МУП Републике 
Српске и шире. Валидација ефеката борилачких спортова, који се примјењују у обуци 
селекционисаних припадника полиције, у пракси би се правилним избором техника  
специфичне моторичке спретности полицајаца оне могле користити као инструмент којим 
се утиче на ниво физичких способности.  

Научни и прагматични допринос  

Овај истраживачки рад представља важну теоријску, практичну и научно-методолошку 
основу за осавремењивање тренутно заступљених програма обучавања полазника обуке 
МУП-а Републике  Српске, превасходно са аспекта наставе СФО-а.  Другим рјечима, 
евалуација програмских садржаја техника борилачких спортова који се реализују кроз 
програме обуке, који у садашњем систему МУП Републике  Српске није заступљен,  могла 
би да омогући усавршавање технолошког процеса у систему обуке, увјежбавања и 
контроле код припадника полиције, без обзира на пол, узраст и професионалне 
специфичности, што би могло да утиче на повећање ефикасности професионалног 
полицијског дјеловања, јер би се онда она могла технолошки подићи на виши ниво.  

1) Укратко истаћи разлог због којих су истраживања предузета и представити проблем, предмет, циљеве и 
хипотезе; 

2) На основу прегледа литературе сажето приказати резултате претходних истраживања у вези проблема 
који је истраживан (водити рачуна да обухвата најновија и најзначајнија сазнања из те области код нас и 
у свијету); 

3) Навести допринос тезе у рјешавању изучаваног предмета истраживања; 
4) Навести очекиване научне и прагматичне доприносе дисертације. 

V МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 
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Методологија истраживања  

Истраживање је реализовано као комплексно научно истраживање трансверзалног 
карактера. Дио података је добијен примјеном експерименталне методе, док је другим 
дијелом коришћена неексериментална метода. Информације о моторичким способностима 
добијене су примјеном лабораторијске и теренске методе тестирања (метод динамометрије 
и метод моторичког тестирања). Морфолошке карактеристике мјерене су у 
лабораторијским условима, методом мултиканалне сегменталне биоелектричне импеданце 
апаратом TANITA BC 418-MA III. Као основни метод истраживања коришћен је 
експериментални метод и то у односу на врсту – природни експеримент, са циљем 
разјашњавања каузалних веза система моторичких и морфолошких карактеристика. Као 
основни сазнајни метод коришћени су аналитички и метод индукције. Од аналитичких 
метода коришћена је метода структурне анализе, функционалне анализе и компаративна 
анализа. Истраживањем је обухваћена популација кадета Јединице за основну полицијску 
обуку – Полицијске академије старости 18 до 25 година у редовном наставном процесу у 
току 2016. године. Укупан узорак састојао се од 40 испитаника. Мјерни опсег је дефинисан 
на основу 15 варијабли распоређених у два посматрана простора. У групи моторичких 
варијабли налазиле су оне варијабле које су добијене директним мјерењем, док су у групи 
морфолошких варијабли  биле директно мјерене и изведене варијабле. 

У склопу истраживања примјењене су сљедеће статистичке методе: 

– Дескриптивном статистиком су обрађени основни подаци и представљени кроз 
аритметичку средину, стандардну девијацију, коефицијент варијације, стандардну 
грешку аритметичке средине, минимум, максимум и интервале поверења. Облик 
дистрибуције утврђен је мјерама закривљености и спљоштености.  

– Тестирање значајности разлике аритметичке средине (један узорак) реализована је 
Студентовим т тестом за  поновљена мерења. 

– Процјена поузданости мјерења вршена је интеркласним коефицијентом корелације 
(ICC). 

– Дефинисање разлика вишедимензионалних простора утврдило се методом 
мултиваријантне анализе варијансе са поновљеним мјерењем (МАНОВА). 
 

Комисија може да закључи да су изабране статистичке методе примјерене предмету, циљу 
и задатку истраживања, те да су у складу са бројем испитаника и бројем варијабли што 
обезбеђује адекватну научну валидност датих резултата. Није било промјена у односу на 
план истраживања који је прихваћен приједлогом докторске дисертације. 

1) Објаснити материјал који је обрађиван, критеријуме који су узети у обзир за избор материјала; 
2) Дати кратак увид у примијењени метод истраживања при чему је важно оцијенити сљедеће: 

1. Да ли су примијењене методе истраживања адекватне, довољно тачне и савремене, имајући у виду 
достигнућа на том пољу у свјетским нивоима; 

2. Да ли је дошло до промјене у односу на план истраживања који је дат приликом пријаве докторске 
тезе, ако јесте зашто; 

3. Да ли испитивани параметри дају довољно елемената или је требало испитивати још неке, за 
поуздано истраживање; 

4. Да ли је статистичка обрада података адекватна. 

VI РЕЗУЛТАТИ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 
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Резулати истраживања  

Резултати истраживања су приказани на 19 страница са шест поглавља и девет подпоглавља. 
У оквиру наведеног, табеларно су приказани резултати:  

 
1)  Дескриптивне статистике у односу на испитивани узорак као и у односу на све 

посматране варијабле. Резултати сваког посматраног простора су представљени у пет 
табела у којима су приказане вриједности морфолошких карактеристика и  моторичких 
способности, како на иницијалном тако и на финалном мјерењу. 

 
2) Разлика аритметичких средина резултата утврђених методом Студентовог т теста 

приказани су у укупно пет табела. 
 
 3) Корелације истраживаних појава су представљене са укупно десет табела. 

Међусобне корелације су утврђене на нивоу цијелог узорка и то између свих појединачних 
варијабли посматраних простора. 

 
4) Разлика аритметичких средина резултата за посматране просторе утврђена је 

методом МАНОВА за поновљена мерења. Резултати су приказани у пет табела. 

Приказани резултати Т теста упарених узорака показали су статистички значајне разлике 
резултата аритметичких средина остварених резултата код свих варијабли за процјену: 
морфолошких карактеристика, максималне изометријске силе и репетитивне снаге, чиме 
су у потпуности потврђене хипотезе Х1, Х2 и Х 4. Код варијабли за процјену 
експлозивности утврђене су статистички значајне разлике код двије варијабле (DALJ и 
TR100М), док је код варијабли за процјену локомоције након проведеног иницијалног и 
финалног мјерења утврђена статистички значајна разлика аритметичких средина 
остварених резултата само код варијабле (TTEST) на основу чега можемо констатовати да 
нису прихваћене хипотезе Х3 и Х5.    
        
У склопу ове цјелине приказана је и дистрибуција фреквенције резултата интеркласног 
коефицијента корелације посматраних варијабли за процјену морфолошких 
карактеристика и моторичких способности. Увидом у остварене резултате можемо уочити 
да је дошло до повећања резултата код свих варијабли за процјену морфолошких 
карактеристика и да је веома велики постотак испитаника остварио већи резултат на 
финалном мјерењу у односу на иницијално мјерење код варијабле за процјену тјелесне 
масе на основу повећања масне компоненте, што је утицало и на повећање индекса 
тјелесне масе. Такође, веома велики постотак испитаника је остварио боље резултате на 
финалном мјерењу код тестова за процјену максималне изометријске силе, експлозивности 
и репетитивне снаге, док је код варијабли за процјену локомоције веома великии постотак 
испитаника остварило боље резултате на финалном мјерењу само код варијабле Т тест. 
Код остале двије варијабле за процјену локомоције дистрибуција резултата иницијалног и 
финалног мјерења је равномјерно распоређена. 
 
Дискусија 

 Поглавље дискусије је написано на 9 страница и у њему су елаборирани резултати без 
компарације са резултатима претходних и актуелних истраживања сличног карактера. 
Концепт дискусије је структуиран од пет поглавља. У поглављима о разликама, аутор 
елаборира поменуте теме у оквиру узорка, тако што поново наводи резултате актуелног 
истраживања, анализира их, али их не  дискутује и упоређује са резултатима домаћих и 
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иностраних истраживања.  

У сегменту о морфолошким карактеристикама, аутор на основу чињеничног стања износи 
динамику прираста или опадања испитиваних параметара само код актуелних група, али то не 
ради код адекватних категорија из других истраживања. Не врши компаративну анализу и не 
износи закључке о функционалним претпоставкама.  

У сегменту о моторичким способностима аутор не упоређује испитанике са одговарајућим 
студентским, спортским и полицијским популацијама из других истраживања и не износи 
закључке о оптималном нивоу физичких способности у циљу побољшања тренутног стања. 

1) Укратко навести резултате до којих је кандидат дошао; 
2) Оцијенити да ли су добијени резултати јасно приказани, правилно, логично и јасно тумачени, упоређујући 

са резултатима других аутора и да ли је кандидат при томе испољавао довољно критичности; 
3) Посебно је важно истаћи до којих нових сазнања се дошло у истраживању, који је њихов теоријски и 

практични допринос, као и који нови истраживачки задаци се на основу њих могу утврдити или назирати. 
 

VII ЗАКЉУЧАК И ПРИЈЕДЛОГ 
 

 Кандидат, Жељко Михаљчић, је испунио све Законом предвиђене услове за стицање 
права за израду докторске дисертације. Његови научно-истраживачки резултати, као и 
професионално-стручна ангажовања у систему педагошког рада, а нарочото у систему 
образовања у оквиру полицијског школства, препоручију га као адекватног кандидата у 
односу на предложену тему. Кандидат се у оквиру професионалног ангажовања 
(запослен на Полицијској академији у Бања Луци) определио за наставак усавршавања у 
педагошкој сфери и пољу евалуације, мјерења и тестирања. Наставно-научно вијеће 
Факултета физичког васпитања и спорта у Бањој Луци на 9. редовној сједници одржаној 
28.09.2017. године донијело је Одуку (Број:11/3.1208-8/17) о именовању Комисије за 
преглед, оцјену и одбрану урађене финалне верзије докторске дисертације под називом 
„Ефекти обуке техника борилачких спортова код селекционисаног узорка“.  

Надам се да ће Комисија бити једногласна у оцјени да докторска дисертација има 
значајан допринос у односу на истраживања која се баве морфолошким и моторичким 
простором. Такође, става сам да у ужем смислу, унапређује методски поступак анализе 
појединачних сегмената истраживане теме, као и релација и утицаја једног сегмента на 
други, што сумарно отвара смјернице за ефикаснију примјену педагошког рада у 
области васпитања и образовања у школским установама, а нарочито у систему 
образовања и усавршавања кадрова за потребе полиције Републике Српске. Резултати 
добијени у овом истраживању имаји изузетан потенцијал у смислу практичности и 
применљивости у свакодневном раду са полазницима Полицијске академије. 

Овим пројектом кандидат мр Жељко Михаљчић, представио се као истраживач који је 
у овладао практичним вјештинама неопходним за реализацију докторске дисертације, 
али је евидентно да исти није искористио све своје потенцијале у писању овог рада.  

На основу укупне квалитативне и квантитативне анализе стручног, научног и 
практичног рада Комисија је једногласна у оцјени да кандидат мр Жељко Михаљчић 
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