
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ ШАБАЦ 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 
ШКОЛЕ 

- обавезна садржина - 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: Наставно-стручно веће, 
одлука број 659/4 од 6.9.2018. године  

2. Датум и место објављивања конкурса: 26.9.2018.године, новине Послови 

3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс: 
Бира се један наставник у звању вишег предавача за ужу област Физичка култура, на одређено 
време од пет година 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне 
области за коју је изабран у звање, година избора у звање и установа у којој је члан комисије 
запослен/ангажован 

• Проф. др Даница Џиновић-Којић, редовни професор за предмет Методика физичког 

васпитања I и II на Учитељском фалултету у Београду, избор у звање 2017, председник 

комисије; 

• Др Бојан Милошевић, професор струковних студија за ужу област Физичко васпитање и спорт 

у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, избор у звање 

2009, члан комисије; 

• Др Сава Максимовић, професор струковних студија за ужу област Физичка култура у Високој 

школи струковних студија за васпитаче у Шапцу, избор у звање 2009, у пензији, члан комисије. 

5. Пријављени кандидати: 

• др Ангела Месарош Живков, доктор наука методика наставе, 

• др Драгана Дрљачић, доктор наука - физичко васпитање и спорт, 

• др Душко Симић, доктор наука у области физичке културе, 

• др Небојша Цветковић, доктор наука за ужу научну област спорт, 

• др Зоран Станишић, доктор наука физичке културе и 

• др Павле Рубин, доктор наука из физичке културе. 
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

1. ДР АНГЕЛА МЕСАРОШ ЖИВКОВ 

1.Име, име једног родитеља и презиме: Ангела, Јожеф, Месарош Живков  

2. Звање: доктор наука - методика наставе 

3. Датум и место рођења, адреса: 21.01.1977.,Кикинда, адреса Јосифа Панчића 5/1/4, Кикинда 

4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: Висока 
школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, предавач струковних студија за 
област Физичко васпитање и спорт, ужа област Методика физичког и здравственог васпитања. 

5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског 
програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски 
назив: школска 1996/96. – 2000; Универзитет у Новом Саду, Факултет физичке културе; студијски 
програм Физичко васпитање; 9,16, оцена дипломирања 10.00; професор физичког васпитања – 
дипломирани тренер рукомета. 

6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, 
факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени 
академски назив: школска 2000/01. – 2007; Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког 
васпитања; студијски програм Општи смер; 8,67; Физичко васпитање и спорт;  магистар физичке 
културе. 

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: Трансформациони моторички и 

морфолошки ефекти наставе рукомета код девојчица узраста од 9-11 година. 

8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна 
област и просечна оцена: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Методика наставе; 
школска 2008/09-2018.; 9,94, са оценом одбране 10 (одличан). 

9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: Примена Блумове 

таксономије у корелацијско-интеграцијском методичком систему - Моторичко-морфолошки 

развој и формирање почетних математичких појмова програмираним физичким вежбањем; 

доктор наука– методика наставе. 

10. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, 
задовољавајуће:  

мађарски -  чита, пише, говори одлично;  

немачки – чита, пише, говори -  добро.   

11. Област, ужа област: Физичко васпитање и спорт – Методика наставе физичког и здравственог 
васпитања (избор у звање предавача на ВШСССОВ у Кикинди). 

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:-. 

13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање 
запослења и звање - навести сва звања): 

2001 – 2004 - ОШ ``Жарко Зрењанин``, Кикинда,  100% - професор физичког васпитања;  

2004. – 2006 -  ОШ ``Жарко Зрењанин``, Кикинда,  50% - професор физичког васпитања + 50%   Виша 
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школа за образовање васпитача ``Зора Крџалић Зага`` у Кикинди, на предмету Физичко васпитање 
– рекреација,  стручни сарадник; 

2006 – 2007 -  Виша школа за образовање васпитача ``Зора Крџалић Зага`` у Кикинди, на предмету 
Физичко васпитање – рекреација,  стручни сарадник; 

2007 – 2012- Висока школа струковних стдуија за образовање васпитача У Кикинди, предавач 
струковних студија, област Физичко васпитање и спорт, ужа област Методика физичког васпитања; 

2012-2017- Висока школа струковних стдуија за образовање васпитача У Кикинди, предавач 
струковних студија, област Физичко васпитање и спорт, ужа област Методика физичког  и 
здравственог васпитања; 

2017 -- Висока школа струковних стдуија за образовање васпитача у Кикинди, предавач струковних 
студија, област Физичко васпитање и спорт, ужа област Методика наставе физичког и здравственог 
васпитања. 

14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

• Председник Савета за спорт општине Кикинда 2014. године и члан тима за израду Стратегије 
спорта Општине Кикинда за период 2014-2018.године., (кандидаткиња је писала део у 
Стратегији који се односи на положај жена у спорту и рекреацији) 

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС  

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања и издавач): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 
Методичке активности из  физичког и здравственог васпитања, Ангела Месарош Живков 
(2018). Стр. 1-139; ISBN: 978-86-85625-26-8;UDK 371.3:796-028.31(035), 371.3:615.851.4-028.31(035); 
Издавач: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издавања и 
издавач): 

а) у ранијем периоду 
 

Монографија националног значаја М43 
Трансформациони моторички ефекти наставе рукомета код девојчица узраста од 9 до 11 

година, Ангела Месарош Живков  (2008). Издавач: Народна библиотека ’’Јован Поповић’’, Кикинда. 
ИСБН 978-86-7378-029- 0; ЦОБИСС.СР.ИД 234202119; стр. 124.  
 
Покрет у функцији развоја предшколског детета (први део), Ангела Месарош Живков, Загорка 
Марков, Олга Пакашки  (2009). Издавач: Висока школа струковних студија за образовање васпитача 
у Кикинди. ИСБН 978-86-85625-05-3;ЦОБИСС.СР.ИД 239420423; стр. 106.  
 
Истакнута монографија националног значаја М41 
60 година од оснивања Школе за образовање васпитача у Кикинди, Миланка Маљковић,  Тамара 
Грујић,  Јелена Мићевић Карановић,  Ангела Месарош Живков,  Србислава Павлов, Тања Бркљач,  
Милорад Степанов,  Јасмина Арсенијевић,  Милан Мађарев,  Драгана Стојановић,  Љиљана Крнета,  
Стеван Илић, Слободан Балаћ,  Мирјана Балаћ, Никола Радовановић, Синиша Одаџин, Владимир 



Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу 

 4 

Варађанин,  (2015). ISBN: 978-86-85625-16-9;UDK 378-6:37(497.113 Кикинда)``1954/2015; Издавач: 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди.  
 
Рад у тематском зборнику националног значаја М14 
Васпитачи-искуство и мишљење о инклузивном васпитању и образовању, Ангела Месарош 
Живков, Загорка Марков, Јелена Крвопић (2016). Издавач: Друштво дефектолога Војводине, Нови 
ISSN 978-86-80326-03-3;УДК- 376.1-056.26/.36-053.4.  

б) у току последњег изборног периода 
 
Рад у тематском зборнику националног значаја М14 
Идентификација и методе идентификације даровитих, Павлов, Србислава, Пантелић Матеја, Ангела  
Месарош Живков (2017). ИСБН 978-86-80994-01-7; УДК- 159.928(082).  

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне 
изложбе и уметнички наступи): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним националним 
часописима, самосталне или колективне изложбе и уметнички наступи на билатералном нивоу): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 
колективне домаће изложбе и уметнички наступи у земљи): 

а) у ранијем периоду 

Рад у водећем часопису националног значаја- М51 
Ангела Месарош Живков, Загорка Марков (2009). Ефекти програмираног вежбања на 
психосоматски статус деце предшколског узраста. Педагогија, бр. 3, Београд, 2009., стр. 457-466; 
Линк/потврда: достављена фотокопија;Тип рада: изворни научни рад;ISSN 0031-3807;УДК-37.018 
Уредник: др Раденко Круљ;Кључне речи: програмиране усмерене активности физичког васпитања,  
моторичке способности, антропометријске карактеристике 
 
Ангела Месарош Живков, Загорка Марков (2008). Утицај програмираног вежбања на развој 
моторичких спососбности код деце предшколског узраста , Настава и васпитање, Вол. 57, број 4, 
Београд, 2008., стр. 483-504. ; Линк/потврда: достављена фотокопија; Тип рада: изворни научни 
рад;ISSN 0547-3330;УДК-372.36;Уредник: др Гордана Зиндовић-Вукадиновић;Издавач: Педашко 
друштво  Србије; Кључне речи: програмирано физичко вежбање, моторичке способности, 
предшколски узраст 

 

Рад у научном часопису националног значаја - М52 
Загорка Марков, Ангела Месарош Живков (2010). Ефекти примене програмираног физичког 
вежбања на антропометријске димензије предшколске деце, Педагошка стварност, бр 7-8, Нови 
Сад, 2010., стр. 630-648,;Линк/потврда: достављена фотокопија,Тип рада: оригинални научни рад 
ISSN 0553.4569, УДК-371.3,Уредник: др Радован Грандић,Кључне речи: програмирано физичко 
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вежбање, деца предшколског узраста, антропометријске димензије 
 
Ангела Месарош Живков, Загорка Марков (2010). Ефекти физичког васпитања на предшколском 
узрасту с обзиром на стручни профил реализатора, Иновације у настави, часопис за савремену 
наставу , бр. 3, Учитељски факултет , Београд, 2010., стр. 23-34, Линк/потврда: достављена 
фотокопија,Тип рада: изворни научни рад,ISSN 0352-2334,УДК-3732;796.021.1,Уредник: др Ивица 
Радовановић, Кључне речи: физичко васпитање, моторичке способности, деца предшколског 
узраста М51 

 

Рад у научном часопису - М53 
Србислава Павлов, Ангела Месарош Живков (2016). Ромски ученици и настава физичког васпитања 
у основним школама на територији Општине Кикинда. Образовна технологија 4-2016., стр. 271-
280 Линк/потврда: достављена фотокопија,УДК-37.012,Уредник: др Младен Вилотијевић, Кључне 
речи: ромски ученици, физичко васпитање, основна школа 
 
Ангела Месарош Живков (2016). Развој моторичких способности код деце предшколског узраста 
кроз музичке покретне игре. Зборник радова Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, бр 1/2016, Кикинда, 2016., стр. 157-170, Линк/потврда: достављена 
фотокопија , Тип рада: стручни чланак, ISSN 2217-5725, УДК-159.943-053.4, Уредник: др Тамара 
Грујић, Кључне речи: предшколски узраст, моторичке способности,  музичке покретне игре 
 
Крнета, Љ, Месарош Живков, А., Важић, А. (2015). Интегрисање информатичких технологија у 
методику физичког и здравственог васпитања презентовањем ергономских препорука за правилну 
употребу рачунара. Зборник радова Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, бр 2/2015, Кикинда, стр. 45-55,Линк/потврда: достављена фотокопија,Тип рада: стручни 
чланак,ISSN 2217-5725,УДК- 371.3(082), 37.016:076,Уредник: др Тамара Грујић, Кључне речи: 
информатичке технологије, интегрисање, методика физичког и здравственог васпитања, 
здравствена култура, ергономија, примери акртивности и радионица. 
 
Ангела Месарош Живков, Данијела Павлица (2015). Спорт као развојна потреба деце 
предшколског узраста, Зборник радова Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, бр 1/2015, Кикинда, 2015., стр. 137-148,Линк/потврда: достављена 
фотокопија,Тип рада: оригинални научни рад,ISSN 2217-5725,УДК-796.012-053.2, Уредник: др 
Тамара Грујић, Кључне речи: спорт,  предшколски узраст, моторичке способности. 
 
Ангела Месарош Живков (2013). Моторичке способности деце млађег школског узраста, Зборник 

радова Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, бр 1/2013, 
Кикинда, 2013., стр. 77-92, Линк/потврда: достављена фотокопија,Тип рада: стручни чланак, ISSN 
2217-5725,УДК-796.012-053.2, Уредник: др Тамара Грујић, Кључне речи: базичне моторичке 
способности,  млађи школски узраст, моторички тестови. 
 

б) у току последњег изборног периода 
Рад у водећем часопису националног значаја- М51 
Ангела Месарош Живков, Србислава Павлов, Мирјана Милановић (2018). Утицај традиционалних 
дечјих покретних игара са певањем на моторички развој предшколске деце. Иновације у настави. 
Вол. 31, број  2, стр.108-118. ,ISSN 0352-2334 (штампано издање), 2335-0806 (електронска верзија) 
УДК-370.8, Главни уредник: Вера, Ж. Радовић, Издавач: Учитељски факултет, Београд Кључне 
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речи: традиционалне игре, програмирано физичко вежбање, предшколски узраст, моторичке 
способности 
 
Ангела Месарош Живков (2017). Однос психомоторике и формирање елементарних математичких 
појмова предшколске дјеце. Васпитање и образовање. Вол. 258, број  3-4, стр.153-163. ,ISSN 0350-
1094,УДК-37, Главни уредник: Радован Дамјановић, Издавач: Завод за уџбенике и наставна 

средства, Подгорица, Кључне речи: појам скупа, просторне релације, појам класификације, 
визуопросторна контрола  

 
Рад у научном часопису националног значаја - М52 
Ангела Месарош Живков, (2018). Програмирано физичко вежбање у функцији развоја моторичких 
способности девојчица млађег шкослког узраста. Годишњак Педагошког факултета у Врању, 
Kњига IX, бр 1-2018, Врање, 2018., стр. 153-162,Тип рада: оригинални научни рад,ISSN 2466-
3905,УДК-796.012.1-053.5, Главни уредник: проф. др Данијела Здравковић,Кључне речи: девојчице 
млађег школског узраста, физичко вежбање, моторичке способности, програмирано физичко 
вежбање 
 
Рад у научном часопису - М53 
Ангела Месарош Живков, (2017). Развој моторичких способности девојчица млађег школског 
узраста кроз покретне игре. Образовна технологија, Број 2, стр. 45-56.,ISSN 1450-9407,УДК-
372.36,Уредник: др Младен Вилотијевић, Издавач: Учитељски факултет Београд, Кључне речи: 
девојчице млађег школског узраста, физичко васпитање, покретне игре, моторичке способности 
 
 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

а) у ранијем периоду 
Саопштење са међународног скупа штампано у целини М33 
Angela Mesaroš Živkov, Zagorka Markov (2016). The opinion of Pupils of Primary and Secondary Schools 
About the Meaning of the Term ‘’Polite Behaviour in School’’. Naučni skup: Beliefs and Behaviours in 
Education and Culture 1, Temišvar 2016., vol. 136, str. 47-53.,ISBN 978-88-85813-07-6, Udeo u zborniku: 
članak ,Izdavač: West University of Timisoara, Romania, Rad štampan u celosti.  
 
Ангела Месарош Живков (2014). Успешност извођења тестова код студената Високе школе 
струковних студија за образовање васпитача. VII Међународна интердисциплинарна стручно-
научна конференција васпитно-образовни и спортски хоризонти, Зборник радова Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица, стр. 177-182,Оригинални 
рад. ,Линк/потврда: достављена фотокопија,Тип: национални Удео у зборнику: чланак ,Издавач: 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица., Рад штампан у 
целости. Уредник: др Драгутин Рајић ,УДК: 37.01(082), 796(082),ИСБН 978-86-87893-30-
6,ЦОБИСС.СР-ИД 286895111, Кључне речи: моторичка способност-снага, студенти, моторички 
тестови. 
 
Ангела Месарош Живков, Бранко Крсмановић (2014). Развој моторичких способности и основних 
математичких појмова кроз покретне игре код деце млађег школског узраста, Тематски зборник 
радова међународне научно-стручне конференције Методички дани 2013 – Компетенције 
васпитача за друштво знања, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у 
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Кикинди, Кикинда,  2014. стр. 333-339,Тип рада: Оригинални научни рад. ,Линк/потврда: 
достављена фотокопија, Тип: међународни скуп, Организатор: Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача у Кикинди, Земља, место и датум одржавања скупа: Р Србија, Кикинда, 30-
31.мај 2013. ,Тип: Рад штампан у целости,Тачан назив публикације: Међународна научно-стручна 
конференција Методички дани 2013 – Компетенције васпитача за друштво знања  - Тематски 
зборник радова,Радови су били рецензирани, рецензенти непознати., Уредник: др Тамара Грујић, 
Кључне речи:  физичко васпитање, моторичке способности, основни математички појмови, 
покретне игре, млађи школски узраст 
 
Ангела Месарош Живков (2014). Рекреативне активности студената Високе школе струковних 
студија за образовање васпитача, Тематски зборник радова треће међународне научнео-стручне 
конференције Методички дани 2014 – Компетенције васпитача за друштво знања, Висока школа 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда,  2014. стр. 197-203, Тип рада:, 
Оригинални научни рад. ,Линк/потврда: достављена фотокопија,Тип: међународни 
скуп,Организатор: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди,Земља, 
место и датум одржавања скупа: Р Србија, Кикинда, 24-мај 2014., Тип: Рад штампан у целост, Тачан 
назив публикације: Трећа Међународна научнео-стручна конференција Методички дани 2014 – 
Компетенције васпитача за друштво знања - Тематски зборник радова; Уредници: др Тамара 
Грујић, др Јасмина Арсенијевић, Кључне речи:  студент, рекреативне активности, слободно време 
 
Ангела Месарош Живков (2013). Развој моторичких способности деце предшколског узраста кроз 
метод станице. VI Међународна интердисциплинарна стручно-научна конференција васпитно-
образовни и спортски хоризонти, Зборник радова Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача и тренера, Суботица, стр 249-253, Оригинални рад. , Линк/потврда: 
достављена фотокопија, Тип: национални, Удео у зборнику: чланак , Издавач: Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица., Рад штампан у целости. , 
Уредник: др Веселин Бучић , УДК: 37.01(048.3), 796(048.3), ИСБН 978-86-87893-21-4, ЦОБИСС.СР-ИД 
283235591, Кључне речи: метод станица, моторичке способности, деца предшколског узраста, 
програмирано физичко вежбање 
 
Ангела Месарош Живков, Зоран Мијић (2011). Утјецај избора вјежби из рукомета на координацију 
ученица од 9 до 11 година, Кондицијска припрема спорташа 2011 – Тренинг координације, 
Зборник радова IX годишње међународне конференције, Кинезиолошки факултет Свеучилишта у 
Загребу и Удруга кондицијских тренера Хрватске, Загреб, 2011. стр. 449-453, Тип рада: Оригинални 
рад. , Линк/потврда: достављена фотокопија, Тип: међународни скуп 
Организатор: Кинезиолошки факултет Свеучилишта у Загребу и Удруга кондицијских тренера 
Хрватске, Земља, место и датум одржавања скупа: Хрватска, Загреб, 25-26. фебруар 2011. , Тип: Рад 
штампан у целости, Тачан назив публикације: Кондицијска припрема спорташа 2011 – Тренинг 
координације, Радови су били рецензирани, рецензенти непознати., Уредници: проф. др.сц Игор 
Јукић, Грегор Цвита, проф., мр.сц Сања Шалај, мр.сц. Лука Милановић, Татјана Трошт-Бобић,проф., 
Даниел Бок, проф. 
 
Ангела Месарош Живков (2010). Физичко васпитање у наставном плану и програму Високих школа 
за образовање васпитача, Сусрет култура, Зборник радова V Међународног 

интердисциплинарног симпозијума, Филозофски факултет, Нови Сад, књига 1, стр. 213-220, 
Линк/потврда: фотокопија, Организатор: Филозофски факултет, Нови Сад, Земља, место и датум 
одржавања скупа: Србија, Нови Сад, 1. децембар 2009. , Тип рада: оригинални , Тип: међународни 
скуп, ИСБН 978-86-6065-040-7, УДК:371,13:796, Рад штампан у целости, Уредници: Проф. Др 
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Љиљана Суботић, проф. Др Ивана Живанчевић –Секеруш, Рецензенти: проф. Др Митја Крајчан, 
Љубљана, проф.др Људмил Спасов, Скопље, проф. Др Биљана Шимуновић- Бешлин, Нови Сад 
Кључне речи: физичко васпитање, високе школе за образовање васпитача, студенти, моторички 
тестови. 
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу  М34 
Ангела Месарош Живков, Србислава Павлов (2016). Participation of Roma Pupils in School Sports in 
Elementary Schools in Municipality of Kikinda, Сусрет култура, Зборник радова 9. Међународног 

интердисциплинарног симпозијума, Филозофски факултет, Нови Сад, стр. 35-36, Линк/потврда: 
фотокопија, Организатор: Филозофски факултет, Нови Сад, Земља, место и датум одржавања скупа: 
Србија, Нови Сад, 1. децембар 2016. , Тип: међународни скуп, ИСБН 978-86-6065-393-4, УДК: 316.7 
(048.3), Уредници: доц.др Жељко Милановић, проф. Др Ивана Ђурић Пауновић, Ključne reči: roma 
pupils, elementary school, school sports. 
 

Angela Mesaroš Živkov, Zagorka Markov (2016). The Cognitions of Pupils and High school Students about 
Meaning of the Terms: ‘’ Cultural Behavior in School’’., Romania, Timisoara, str. 18, Линк/потврда: 
фотокопија, Oрганизатор: West Uniвersity of  Timisioаrа, Teаcher Trаining Depаrtment; Земља, место и 
датум одржавања скупа: Румунија, Темишвар, 23-25. Јун 2016., Тип: међународни скуп, Кључне 
речи:  pupils  meaning, cultural behavior, school 

 

Angela Mesaroš Živkov, Srbislava Pavlov (2016). Influence of  of programmed physical activities on the 
development of fine motor skills of the first grade pupils, 3rd Internacional Scientific Conference 

Pedagogy, Education and Instruction, Mostar,  str. 35-36, Линк/потврда: фотокопија, Организатор:, 
Факултет природословно-математичких и одгојних знаности, Свеучилиште у Мостару, Земља, место 
и датум одржавања скупа: Мостар, 21-22. октобар 2016., Тип: међународни скуп 
 

Ангела Месарош Живков, Јелена Крвопић (2016). Физичка активност и правилан начин исхране 
као фактори здравпг начина живота, Зборник сажетака Научне-стручне конференције Квалитет 

савременог васпитања и образовања, Висока школа струковних студија за васпитача Шабац, 
2016. стр. 66, Линк/потврда: достављена фотокопија, Тип: међународни скуп, Организатор: Висока 
школа струковних студија за васпитача Шабац, Земља, место и датум одржавања скупа: Р Србија, 
Шабац, 20.мај 2016. , Тачан назив публикације:  Научно-стручна конференција – Квалитет 
савременог васпитања и образовања  - Зборник сажетака, ИСБН 978-86-7142-030-3, УДК: 
373.2.022(048), 371.3(048), 371.12:159.923.3(048), 371(048), Кључне речи:  физичка активност, 
старији школски узраст, правилна исхрана  
 

Ангела Месарош Живков (2015). Развој моторичких способности код деце предшколског школског 
узраста кроз музичке покретне игре, Књига резимеа четврте међународне научно-стручне 

конференције Методички дани 2015 – Компетенције васпитача за друштво знања, Висока школа 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда,  2015. стр. 131-132, 
Линк/потврда: достављена фотокопија, Тип: међународни скуп, Организатор: Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Земља, место и датум одржавања скупа: Р 
Србија, Кикинда, 30.мај 2015. , Тачан назив публикације: Четврта међународна научно-стручна 
конференција – Компетенције васпитача за друштво знања  - Књига резимеа, ИСБН 978-86-85625-
19-0, УДК: 373.21(048.3), 373.211.24(048.3),, Уредник: др Зоран Мијић, Кључне речи:  предшколски 
узраст, моторичке способности, музичке покретне игре. 
 

Ангела Месарош Живков (2014). Рекреативне активности студената Високе школе струковних 
студија за образовање васпитача, Књига резимеа међународне научнео-стручне конференције 
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Методички дани 2014 – Компетенције васпитача за друштво знања, Висока школа струковних 

стдуија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда,  2014. стр. 154-155, Линк/потврда: 
достављена фотокопија, Тип: међународни скуп, Организатор: Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача у Кикинди, Земља, место и датум одржавања скупа: Р Србија, Кикинда, 
24.мај 2014. , Тачан назив публикације: Међународна научно-стручна конференција –, 
Компетенције васпитача за друштво знања  - Књига резимеа, ИСБН 978-86-85625-14-5, УДК: 
373.213(048.3), 373.2.02. (048.3), 373.211.3(048.3),, Уредник: др Зоран Мијић, Кључне речи:  
предшколски узраст, моторичке способности, музичке покретне игре 

 

Ангела Месарош Живков, Бранко Крсмановић (2013). Моторичке способности студената Високе 
школе струковних студија за образовање васпитача, Књига резимеа 52. Конгреса Антрополошког 

Друштва Србије са међународним учешћем, Антроплошко друштво Србије, Нови Сад,  2013. стр. 
107, Линк/потврда: достављена фотокопија, Тип: међународни скуп, Организатор: Антрополошко 
друштво Србије, Земља, место и датум одржавања скупа: Р Србија, Нови Сад, 05.-08. јуна 2013.  
Тачан назив публикације: 52. Конгрес Антрополошког друштва Србије са међународним учешћем-
програм и изводи саопштења , ИСБН 978-86-911461-2-2, УДК: 572(048.3), Кључне речи:  физичко 
васпитање, студенти, моторички тестови, моторичке способности. 

 

Ангела Месарош Живков, Бранко Крсмановић (2013). Развој моторичких способности и основних 
математичких појмова кроз покретне игре код деце млађег школског узраста, Књига резимеа 

међународне научнео-стручне конференције Методички дани 2013 – Компетенције васпитача за 
друштво знања, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда,  
2013. стр. 83-84, Линк/потврда: достављена фотокопија, Тип: међународни скуп, Организатор: 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Земља, место и датум 
одржавања скупа: Р Србија, Кикинда, 30-31.мај 2013. , Тачан назив публикације: Међународна 
научно-стручна конференција Методички дани 2013 – Компетенције васпитача за друштво знања  - 
Тематски зборник радова, Радови су били рецензирани, рецензенти непознати., Уредник: др 
Тамара Грујић, Кључне речи:  физичко васпитање, моторичке способности, основни математички 
појмови, покретне игре, млађи школски узраст. 

б) у току последњег изборног периода 
 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини М33 
Angela Mesaroš Živkov, Srbislava Pavlov (2018). Influence of programmed physical activity on the 
development of fine motor skills the first-grade pupils. Naučni skup Pedagogija, obrazovanje i nastava, 
Zbornik radova, Mostar 2016., vol. 989, str. 200-211., ISBN 978-9958-16-086-8, UDK- 37(063)(082), Udeo 
u zborniku: članak , Izdavač: Fakultet prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti sveučilišta u 
Mostaru, Rad štampan u celosti.  

 

7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

8. Учешће у раду жирија на домаћим и страним уметничким изложбама, конкурсима, 
уметничким манифестацијама: 

а) у ранијем периоду 
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б) у току последњег изборног периода 

9. Уређивање часописа и публикација: 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода: 
2018. - Уредник уџбеника, помоћног уџбеника и практикума на Високој школи струковних студија 

за образовање васпитача одлуком Наставно-стручног већа Школе: 

1. Уредник публикације  основног уџбеника из предмета Општа педагогија под називом 

``Општа педагогија за студенте високих школа струковних студија за образовање 

васпитача``, ауторке др Мирсаде Џаферовић, проф.  

2. Уредник публикације  помоћног уџбеника из предмета Општа педагогија под називом 

``Практикум из опште педагогије за студенте високих школа струковних студија за 

образовање васпитача``, ауторке др Мирсаде Џаферовић, проф.  

3.  Уредник публикације - практикума из предмета Развојна психологија под називом 

``Практикум из развојне психологије за студенте високих школа струковних студија за 

образовање васпитача``, ауторке др Јелене Мићевић Карановић, проф.  

10. Обављање консултантских послова: 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

11. Стручни рад (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл.): 

а) у ранијем периоду 
Руководилац два пројекта одобреног од стране Општине Кикинда, као члан спортског клуба 

``Сунце`` и координатор фитнес секције при клубу: 

1. Пројекат под називом ``Активни и здрави – рекреативне активности за жене``, број II-06-

5/2014. од 28.01.2014., по конкурсу за суфинансирање програмских садржаја из области 

спорта за 2014.годину. 

2. Пројекат под називом ``Хоћу да будем безбедна – женска самоодбрана``, број II-06-9/2014. 

од 21.02.2014., по конкурсу за финансирање пројеката за имплементацију локалног 

акционог плана за младе за 2014.годину. 
 

• У току основних студија учествовала на рукометном кампу `` Растимо`` у Врбасу, 

организованог од стране Факултета физичке културе у Новом Саду , за стицање тренерског 

сертификата.  

• Од школске 2004/2005. до 2007/2008. године укључена у пројекат Општине Кикинда под 

називом ``Школски спорт``, за област спортске игре – рукомет. 

• Учествовала у пројекту кошаркашког клуба Кикинда под називом ``Буди кошаркаш``, за 

децу узраста од 10-12 година, у периоду школске 2005/2006. и 2006/2007.године. 

• У периоду од 01. новембра 2001. године до 25. маја 2002. године учествовала у 

експерименталном пројекту под називом ``Покрет у функцији предшколског дететa``, као 

реализатор програма физичког васпитања у вртићу у трајању од 6 месеци. Носилац 
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пројекта је проф. др Мирче Берар, са професорима Више школе и лекарима, као ауторима, 

а рад  је покренут од стране Више школе за образовање васпитача ``Зора Крџалић Зага``, 

Кикинда. 

• На Вишој школи за образовање васпитача ``Зора Крџалић Зага`` учествовала у изради 

пројекта ``Ми у реформи – васпитач у предшколским установама и васпитач за 

традиционалне игре``. 

• Пројекат ``Спортска школица``  за децу узраста од 3-6 година подржана од стране Спортског 

савеза Кикинде. 

б) у току последњег изборног периода: 
Члан тима за два пројекта одобрених од стране Покрајинског секретаријата на високообразовање 

и начуноистраживачку делатност: 

1. ``Протективни фактори и ресурси родитеља и васпитача у суочавању деце предшколског 

узраста са ризичним утицајима дигиталних медија на дечји психофизички развој`` одобрен 

од стране Покрајинског секретаријата на високообразовање и начуноистраживачку 

делатност АП Војводине на основу Решења под бројем 142-451-2601/2018-02-1, 

руководилац пројекта др Јелена Мићевић Карановић, проф. 

2. ``Традиционално народно стваралаштво у функцији едукације и социјализације деце  

предшколског, школског узраста и деце маргиналних група`` одобрен од стране 

Покрајинског секретаријата на високообразовање и начуноистраживачку делатност АП 

Војводине на основу Решења под бројем 142-451-2762/2018-02-1, руководилац пројекта др 

Весна Марјановић, проф. 

12. Признања, награде и одликовања за професионални рад: 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

13. Остало: 
Радови  без категоризације 
Ангела Месарош Живков (2005). Покретна игра у физичком васпитању предшколског детета, 
Зборник радова Виша  школа за образовање васпитача ’’Зора Крџалић Зага’’, Кикинда, Вол. 250, 
стр. 13-20, Издавач: Виша  школа за образовање васпитача ’’Зора Крџалић Зага’’, Кикинда, 
Уредник: мр. Стеван Илић. , ИСБН 978-86-85625-03-9, ЦОБИСС.СР-ИД 229405191, Кључне речи: игре, 
физичко васпитање, развој организма 
 

Ангела Месарош Живков (2006). Моторичке способности студената Више  школе за образовање 
васпитача ’’Зора Крџалић Зага’’, Кикинда, Зборник радова Виша  школа за образовање васпитача 

’’Зора Крџалић Зага’’, Кикинда, Вол. 250, стр. 123-131, Издавач: Виша  школа за образовање 
васпитача ’’Зора Крџалић Зага’’, Кикинда, Уредник: мр. Стеван Илић. , ИСБН 978-86-85625-03-9, 
ЦОБИСС.СР-ИД 229405191, Кључне речи: моторичке способности, брзина, снага, координација, 
гипкост, агилност, студенти 
 

Ангела Месарош Живков (2007). Игре у води за децу предшколског узраста, Зборник радова 

Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Вол. 250, стр. 125-133 
Издавач: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. , Укупан број 
страна у монографији: 250, Уредник: мр. Стеван Илић. , ИСБН 978-86-85625-03-9, ЦОБИСС.СР-ИД 
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229405191, Кључне речи: игре у води, предшколски узраст, пливање. 
 

Ангела Месарош Живков (2008). Покретном игром до почетних математичких појмова. Зборник 

радова Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Вол. 235, стр. 155-
165, Оригинални рад. , Издавач: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у 
Кикинди. Уредник: мр. Стеван Илић. ИСБН 978-86-85625-04-6, ЦОБИСС.СР-ИД 238174727, Кључне 
речи: покретна игра, физичко васпитање, почетни математички појмови. 
 

Ангела Месарош Живков, Јелена Крвопић (2008). Корективне вежбе за деформитет кичменог 
стуба-кифозу. Зборник радова Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди, Вол. 235, стр. 125-133, Издавач: Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача у Кикинди. , Уредник: мр. Стеван Илић. , ИСБН 978-86-85625-04-6, ЦОБИСС.СР-ИД 
238174727, Кључне речи: деформитет кичменог стуба, кифоза, корективне вежбе 
  
Ангела Месарош Живков (2009). Блумова когнитивна таксономија. Зборник радова Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Вол. 235, стр. 37-49, Издавач: Висока 
школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. , Уредник: мр. Стеван Илић. ИСБН 
978-86-85625-07-7, ЦОБИСС.СР-ИД 249176839, Кључне речи: Блумова таксономија, когнитивни 
домен, афективни домен, психомотрни домен, операционализација циљева и задатака. 
 

Зоран Мијић, Ангела Месарош Живков (2011). Физичка активност као предуслов добре 
компетенције будућих васпитача. Зборник радова Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди, Вол. 235, стр. 195-205, Издавач: Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача у Кикинди. Уредник: мр. Стеван Илић. УДК 371.3::79, ИСБН 978-86-
85625-07-7, ЦОБИСС.СР-ИД 249176839, Кључне речи: студенти, спорт, физичко вежбање, 
компетенција. 
 

Ангела Месарош Живков (2013). Антропомоторичке димензије деце предшколског узраста. 
Кругови детињства-часопис за мултидисцилплинарна истраживања детињства. Висока школа 

струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, број 1-2, стр 136-147, Издавач: 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду , ИССН: 2334-7732, УДК: 
37.01(082), 796(082), СБН 978-86-87893-30-6, ЦОБИСС.СР-ИД 286895111, Кључне речи: предшколски 
узраст, антропометријске карактеристике, моторичке способности, предшколска установа. 

IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ: 

а) Претходни наставни рад: 
Назив студијског програма, Наставно-стручног предмета (модула, курса), година студијског 

програма и фонд часова:  

• Школска 2004/05 – 2009/10. – Физичко васпитање – рекреација, ритмика и плес 1,2,3,4;      

- Физичко васпитање 

• Школска 2009/10.година: 

Предмети из области Методика наставе и Физичко васпитање и спорт на основним 

студијама и изброни предмети на специјалистичким студијама  

• Школска 2010/11.година: 

Предмети из области Методика наставе и Физичко васпитање и спорт на основним 

студијама и изброни предмети на специјалистичким студијама  

• Школска 2011/12.година: 
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Предмети из области Методика наставе и Физичко васпитање и спорт на основним 

студијама и изброни предмети на специјалистичким студијама  

• Школска 2012/13.година: 

Основне студије: 

 - Физичко васпитање – рекреација, ритмика и плес  (изборни ) – 0+2 (5.,6.сем.) – 

студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста  

 -  Физичко васпитање (обавезни ) – 0+2 (1. сем.) – студијски програми: Струковни 

васпитач деце предшколског узраста, Струковни васпитач за традиционалне игре,  

- Методика физичког васпитања 2 - 0+3 (6.сем.) – студијски програм: Струковни 

васпитач деце предшколског узраста 

Специјалистичке студије:  Струковни васпитач  - специјалиста 

                – Корективна гимнастика за децу предшколског узраста – изборни 0+2 (1.сем) 

               - Антропомоторички развој предшколског детета – обавезни 0+0+2 (2.сем) 

               -  Моторичке игре за децу предшколског узраста – обавезни 0+0+2 (2.сем); 

• Школска 2013/14.година: 

Основне студије: 

 - Физичко васпитање – рекреација, ритмика и плес  (изборни ) – 0+2 (5.сем.) – студијски 

програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста  

 -  Физичко васпитање (обавезни ) – 0+2 (1.,2.,3.,4.сем.) – студијски програми: Струковни 

васпитач деце предшколског узраста, Струковни васпитач за традиционалне игре, 

Струковни педагошки асистент, Струковни васпитач деце у јаслицама, здравственим и 

социјалним установама 

 - Методика физичког васпитања 1 - 0+1 (5.сем.) – студијски програм: Струковни 

васпитач деце предшколског узраста, Струковни васпитач деце у јаслицама, 

здравственим и социјалним установама 

- Методика физичког васпитања 2 - 0+3 (6.сем.) – студијски програм: Струковни 

васпитач деце предшколског узраста 

- Медицинска рехабилитација – кинезитерапија- 0+2 (6.сем.) – студијски програм: 

Струковни васпитач деце у јаслицама, здравственим и социјалним установама 

 Специјалистичке студије:  Струковни васпитач  - специјалиста 

                – Корективна гимнастика за децу предшколског узраста – изборни 0+2 (1.сем) 

                - Спортске активности за децу предшколског узраста – обавезни 0+2 (1.сем) 

               - Антропомоторички развој предшколског детета – обавезни 0+2+2 (2.сем) 

               -  Моторичке игре за децу предшколског узраста – обавезни 0+2+2 (2.сем); 

• Школска 2014/15.година: 

Основне студије: 

 -  Физичко васпитање (обавезни) – 0+2 (1. сем.) – студијски програми: Струковни 

васпитач деце предшколског узраста, Струковни васпитач за традиционалне игре, 

Струковни педагошки асистент, Струковни васпитач деце у јаслицама, здравственим и 

социјалним установама 

 - Методика физичког и здравственог васпитања - 0+1 (5.сем.) – студијски програм: 
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Струковни васпитач деце предшколског узраста, Струковни васпитач деце у јаслицама, 

здравственим и социјалним установама 

- Методичке активности из физичког и здравственог васпитања - 1+2 (6.сем.) – студијски 

програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Специјалистичке студије:  Струковни васпитач  - специјалиста 

                – Корективна гимнастика за децу предшколског узраста – изборни 0+3+2 (2.сем) 

                - Спортске активности за децу предшколског узраста – обавезни 0+2+1 (1.сем) 

               - Антропомоторички развој предшколског детета – обавезни 0+2+1 (1.сем) 

• Школска 2015/16.година: 

Основне студије: 

 -  Физичко васпитање (обавезни) – 0+2 (1. сем.) – студијски програми: Струковни 

васпитач деце предшколског узраста, Струковни васпитач за традиционалне игре, 

Струковни педагошки асистент, Струковни васпитач деце у јаслицама, здравственим и 

социјалним установама 

 - Методика физичког и здравственог васпитања - 0+1 (5.сем.) – студијски програм: 

Струковни васпитач деце предшколског узраста 

- Методичке активности из физичког и здравственог васпитања - 1+2 (6.сем.) – студијски 

програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

- Физиологија са основама анатомије – 2+1 (5.сем) - Струковни васпитач деце у 

јаслицама, здравственим и социјалним установама 

- Телесни развој и здравствено васпитање – 2+1 (1.сем) - Струковни васпитач деце 

предшколског узраста, Струковни васпитач за традиционалне игре, Струковни 

педагошки асистент, Струковни васпитач деце у јаслицама, здравственим и социјалним 

установама 

Специјалистичке студије:  Струковни васпитач  - специјалиста 

                – Корективна гимнастика за децу предшколског узраста – изборни 0+3+2 (2.сем) 

                - Спортске активности за децу предшколског узраста – обавезни 0+2+1 (1.сем) 

               - Антропомоторички развој предшколског детета – обавезни 0+2+1 (1.сем) 

• Школска 2016/17.година: 

Основне студије: 

 - Физичко васпитање (изборни ) – 0+2 (1.сем.) – студијски програм: Струковни васпитач 

деце јасленог узраста  

 -  Физичко васпитање (обавезни) – 0+2 (1. сем.) – студијски програми: Струковни 

васпитач деце предшколског узраста, Струковни васпитач за традиционалне игре,  

 - Методика физичког и здравственог васпитања - 0+1 (5.сем.) – студијски програм: 

Струковни васпитач деце предшколског узраста, Струковни васпитач деце јалсеног 

узраста 

- Методичке активности из физичког и здравственог васпитања - 1+2 (6.сем.) – студијски 

програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста, Струковни васпитач деце 

јалсеног узраста 

Специјалистичке студије:  Струковни васпитач  - специјалиста 
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                – Корективна гимнастика за децу предшколског узраста – изборни 0+3+2 (2.сем) 

                - Спортске активности за децу предшколског узраста – обавезни 0+2+1 (1.сем) 

               - Антропомоторички развој предшколског детета – обавезни 0+2+1 (1.сем) 

2.Педагошко искуство:  

2004-2006. - Виша школа за образовање васпитача ``Зора Крџалић Зага, Кикинда; 
школска 2007/08.година  - 2017/18.  - Висока школа струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди; 

2018. - Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. 

 

3. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на 
предмету, са фондом часова):- 

4. Оцена приступног предавања: - 

 

б) Садашњи наставни рад: 

1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд 
часова (по врстама и степенима студија): 

• Школска 2017/18.година: 

Основне студије:            

  - Физичко васпитање (изборни ) – 0+2 (1.сем.) – студијски програм: Струковни васпитач 

деце јасленог узраста, Струковни васпитач деце предшколског узраста, Струковни 

васпитач за традиционалне игре, 

- Методика физичког и здравственог васпитања - 3+1 (5.сем.) – студијски програм: 

Струковни васпитач деце предшколског узраста, Струковни васпитач деце јасленог 

узраста 

- Методичке активности из физичког и здравственог васпитања - 1+2 (6.сем.) – студијски 

програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста, Струковни васпитач деце 

јасленог узраста 

-  Дечја антропологија (изборни)  - 0+2 (5.сем) - Струковни васпитач деце предшколског 

узраста, Струковни васпитач за традиционалне игре; 0+1 (5.сем) -  Струковни васпитач 

деце јасленог узраста, 

Специјалистичке студије:  Струковни васпитач  - специјалиста 

               - Антропомоторички развој предшколског детета – обавезни 0+2+1 (1.сем) 

2. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева): 

• припрема документације за акредитацију студијског програма смера Струковни васпитач 

деце предшколског узраста 2006, 2011, 2016. године;   

• припрема документације за акредитацију студијског програма смера Струковни васпитач за 

традиционалне игре 2006, 2011, 2016. године;  

• припрема документације за акредитацију студијског програма смера Струковни васпитач 

деце у јаслицама, здравственим и социјалним установама 2011.године;  
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• припрема документације за акредитацију студијског програма смера Струковни васпитач 

деце јасленог узраста 2016. године;  

• припрема документације за акредитацију студијског програма смера Струковни педагошки 

асистент 2012. године;   

• припрема документације за акредитацију студијског програма специјалистичких 

струковних студија Струковни васпитач - специјалиста 2008. и 2013. године.  

• припрема документације за акредитацију мастер струковних студија школске 

2017/18.године. 

3. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу 
у настави (задатака, демонстрационих огледа, групних радова и сл.): 

4. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач): 

5. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. - наслов, аутор, година издавања, 
издавач): 
Методичке активности из  физичког и здравственог васпитања, Ангела Месарош Живков, 
(2018).   Издавач: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, ISBN: 978-
86-85625-26-8, UDK 371.3:796-028.31(035), 371.3:615.851.4-028.31(035),  

6. Награде и признања високошколске установе, педагошких и научних асоцијација: 

7. Мишљење студената о педагошком раду наставника ако је формирано у складу са општим 
актом високошколске установе: 

• Школска 2013/14.година: 

- Предмети: 

1. Антропомоторички развој предшколског детета ( специјалистичке студије) – 5,00 (број 

анкетираних студената је 8); 

2. Моторичке игре за децу предшколског узраста ( специјалистичке студије) – 5,00 (број 

анкетираних студената је 8); 

3. Физичко васпитање – рекреација, ритмика и плес (основне студије) – 4,71 (број 

анкетираних студената треће године је 47); 

4. Физичко васпитање (основне студије) – 4,65 (број анкетираних студената прве године је 

106); 

5. Методика физичког и здравственог васпитања - вежбе (основне студије) – 4,69 (број 

анкетираних студената треће године је 55); 

- Просечна оцена рада наставника:  

             - 4,53 (број анкетираних студената прве године је 104); 

             - 5,00 (број анкетираних студената специјалитичких студија је 8) 

      - 4,73 (број анкетираних студената треће године је 53); 

• Школска 2016/17.година: 

- Предмети: 

1. Физичко васпитање (основне студије) – 4,83 (број анкетираних студената прве године 

је 74); 

2. Методика физичког и здравственог васпитања - вежбе (основне студије) – 4,69 (број 
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анкетираних студената треће године је 50); 

3. Методичке активности из физичког и здравственог васпитања (основне студије) – 4,84 (број 

анкетираних студената треће године је 61); 

- Просечна оцена рада наставника:  

             - 4,84 (број анкетираних студената прве године је 76); 

      - 4,59 (број анкетираних студената треће године је 50); 

• Школска 2017/18.година: 

- Предмети: 

1. Антропомоторички развој предшколског детета - вежбе( специјалистичке студије) – 4,86 

(број анкетираних студената је 12); 

2. Спортске активности за децу предшколског узраста - вежбе (специјалистичке студије) – 4,88 

(број анкетираних студената је 12); 

- Просечна оцена рада наставника:  

             - 4,88 (број анкетираних студената специјалитичких студија је 12). 

8. Остало: 

 

V. РУКОВОЂЕЊЕ - МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА 

1. Руковођење - менторство у изради завршних радова (број радова, име и презиме студента, ужа 
научна област и наслов рада): 

Основне студије: предмет Методика физичког и здравственог васпитања – студијски програми 
Струковни васпитач деце предшколског узраста, Струковни васпитач деце у јаслицама, 
здравственим и социјалним установама и Струковни васпитач деце јасленог узраста 
Школска 2007/08. – број завршних радова: 3 

Школска 2008/09. – број завршних радова: 18 

Школска 2009/10. – број завршних радова: 9 

Школска 2011/12. – број завршних радова: 8 

Школска 2012/13. – број завршних радова: 9 

Школска 2013/14. – број завршних радова: 22 

Школска 2014/15. – број завршних радова: 10 

Школска 2015/16. – број завршних радова: 13 

Школска 2016/17. – број завршних радова: 18 

Школска 2017/18. – број завршних радова: 9 

Коментор за израду завршних радова на специјалистичким струковним студијама ма модулу 
Методика физичког и здравственог васпитања на предметима Антропомоторички развој 
предшколског детета, Моторичке игре за децу предшколског узраста и Спортске активности за 
децу предшколског детета. 

2. Учешће у комисијама за одбрану завршних радова: 
Од школске 2007/08. до даљњег - Члан Комисије за одбране завршних радова на основним 

струковним студијама из обавезних предмета који су обухваћени студијским програмима 

Струковни васпитач деце предшколског узраста, Струковни васпитач деце јасленог узраста, 
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Струковни васпитач за традиционалне игре и Струковни педагошки асистент и члан Комисије за 

одбране завршних радова на специјалистичким студијама на модулима /предметима из 

акредитованог студијског програма 

VI. ДОПРИНОС РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ИНСТИТУЦИЈЕ 

Овде навести допринос утврђен чланом 15 Правилника о условима, начину и поступку избора у 
звања наставника и сарадника. 
-  2007/2008.  - 2014/15.  - координатор за наставу на Високој школи струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди; 

- помоћник директора – од 16.12. 2014. одлуком Савета ВШССОВ у Кикинди – први мандат            

                                      - од 14.09.2017. одлуком Савета ВШССОВ у Кикинди – други мандат  

 - Члан Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди:  

- од 10.07.2007. године - први мандат и именована за заменика председника; 
- од 25.06.2010.  - члан другог састава Савета; 
 - од 28.11.2013.  - члан трећег састава Савета; 
- од 16.12.2016. - члан Савета школе у четвртом сазиву ; 
 

- члан комисије за припрему документације за акредитацију Установе и Студијских програма за 

основне и специјалистичке струковне студије од првог циклуса акредитације; 

- 2007/08. – 2018/19. - члан Комисије за спровођење поступка уписа студената у прву годину 

основних струковних студија на акредитоване студијске програме као члан Централне 

комисије и Комисије за проверу склоности и способности - провера физичких способности; 

- члан тима за промоцију за упис у прву годину основних струковних студија и на 

специјалистичке струковне студије; 

- Члан организационог одбора стручно- научних конференција у којима је Висока школа 

струковних стдуија за образовање васпитача у Кикинди суорганизатор одлуком Наставно-

стручног већа: 

1. 12. међународна стручно-научна конференција ``Образовање деце са сметњама``, која је 

одржана 25. и 26.маја 2018 у Кикинди у организацији Друштва дефектола Војводине, Нови 

Сад, Школе за образовање ученика са сметњама у развоју ``6.октобар`` Кикинда, Удружења 

за подршку и креативни развој дјеце и младих Тузла, Босна и Херцеговина и Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. 

2. I стручно-научна конференција са међународним учешћем ``Специфичности образовања, 

васпитања и социјалне заштите особе са сметњама у развоју``, која ће се одржати 2. и 3. 

новембра 2018. у Кикинди у организацији Школе за образовање ученика са сметњама у 

развоју ``6.октобар`` Кикинда, Педагошког факултета у Сомбору и Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у Кикинди.; 

- Учествовала у рецензирању радова из области физичке културе и спорта у Тематском 

зборнику Методички дани 2014.``Компетенције васпитача за друштво знања``; 
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 
Кандидаткиња др Ангела, Јожеф, Месарош Живков, основне академске студије завршила је 2000. 

године на Универзитету у Новом Саду, Факултету физичке културе на студијском програму Физичко 

васпитање са просечном оценом 9,16 и оценом дипломирања 10.00, стекла је звање професор 

физичког васпитања – дипломирани тренер рукомета. Магистарске студије је завршила 

2007.године на Универзитету у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања на студијском 

програму Општи смер, са просечном оценом  8,67 и стекла звање магистар физичке културе. 

Докторске студије завршила је на Универзитету у Новом Саду на Филозофском факултету на смеру 

Методика наставе 2018. године са просечном оценом 9,94 и стекла звање доктор наука - методика 

наставе. Тренутно запослена на  Високој школи струковних студија за образовање васпитача у 

Кикинди као предавач струковних студија за област Физичко васпитање и спорт, ужа област 

Методика наставе физичког и здравственог васпитања, где предаје предмете на основним и 

специјалистичким струковним студијама. Радно ангажовање: 2001 – 2004 - ОШ ``Жарко 

Зрењанин``, Кикинда,  100% - професор физичког васпитања; 2004. – 2006 -  ОШ ``Жарко 

Зрењанин``, Кикинда,  50% - професор физичког васпитања + 50%   Виша школа за образовање 

васпитача ``Зора Крџалић Зага`` у Кикинди, на предмету Физичко васпитање – рекреација, као 

стручни сарадник; 2006 – 2007 -  Виша школа за образовање васпитача ``Зора Крџалић Зага`` у 

Кикинди, на предмету Физичко васпитање – рекреација, као стручни сарадник; 2007 – 2012- Висока 

школа струковних стдуија за образовање васпитача У Кикинди, предавач струковних студија, 

област Физичко васпитање и спорт, ужа област Методика физичког васпитања; 2012-2017- Висока 

школа струковних стдуија за образовање васпитача у Кикинди, предавач струковних студија, 

област Физичко васпитање и спорт, ужа област Методика физичког  и здравственог васпитања; 

2017 -- Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, предавач струковних 

студија, област Физичко васпитање и спорт, ужа област Методика наставе физичког и здравственог 

васпитања. Од школске 2007/2008.  - 2014/15. координатор за наставу на Високој школи 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, помоћник директора од 16.12. 2014.  са 

реизбором од 14.09.2017. одлуком Савета ВШССОВ у Кикинди. Члан Савета Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, комисије за припрему документације за 

акредитацију Установе и Студијских програма за основне и специјалистичке струковне студије од 

првог циклуса акредитације. Од школске 2007/08. – 2018/19. члан Комисије за спровођење 

поступка уписа студената у прву годину основних струковних студија на акредитоване студијске 

програме као члан Централне комисије и Комисије за проверу склоности и способности - провера 

физичких способности, тима за промоцију за упис у прву годину основних струковних студија и на 

специјалистичке струковне студије, организационог одбора стручно- научних конференција у 

којима је Висока школа струковних стдуија за образовање васпитача у Кикинди суорганизатор 

одлуком Наставно-стручног већа и тима за два пројекта одобрених од стране Покрајинског 

секретаријата на високообразовање и начуноистраживачку делатност. Објавила велики број 

радова из области физичког васпитања и спорта, Методике физичког и здравственог васпитања, 

монографије и приручник за студенте основних  струковних студија за образовање васпитача из 

предмета Методичке активности из физичког и здравственог васпитања. 
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИMA 

КАНДИДАТ ДР ДРАГАНА ДРЉАЧИЋ 

1. Име, име једног родитеља и презиме: Драгана, Петар, Дрљачић 

2.Звање: доктор наука из области физичког васпитања и спорта 

3.Датум и место рођења, адреса: 16.јануар 1973, Шабац, адреса: Војводе Мишића 24/2 Шабац 

4.Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: Висока 
спортска и здравствена школа, Београд – професор струковних студија за уже научне области – 
Област ужестручних предмета у клиничкој физиотерапији и област општестручних медицинских и 
био-кинезиолошких предмета 

5.Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма 
(студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив: 
школска 1993/94.- 2007., Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, 8,79, 
оцена дипломирања 10,00;  професор физичке културе. 

6.Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, 
факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени 
академски назив:- 

7.Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:- 

8.Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна 
област и просечна оцена: Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; 
2008/09.- 2016; Студијски програм: Експерименталне методе истраживања хумане локомоције; 
9,58;  

9.Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: Евалуација методе за 

процену функције шаке у манипулативним задацима; доктор наука – физичко васпитање и спорт 

10.Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, 
задовољавајуће: енглески, руски 

11.Област, ужа област: Физичко васпитање и спорт 

12.Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:- 

13.Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање 
запослења и звање - навести сва звања): 

2016. -   Висока спортска и здравствена школа, Београд – професор струковних студија 

2009-2016.- Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац – асистент за област Физичка 
култура 

2008-2010.- Средња полљопривредна школа са домом ученика, Шабац – Васпитач 

2002-2003.- ОШ ``Мајур``, Мајур, Шабац – професор физичке културе 

14.Чланство у стручним и научним асоцијацијама 

 - Од 2016. Члан струковног удружења Спортско-дијагностички центар Шабац у улози истраживача 
где учествује у програмима: ``Праћење физичке развијености и физичких способности деце у 
пројекту Спорт у школе – расти здраво`` и`` Контрола тренираности спортиста`` у различитим 
спортовима (атлетика, кошарка, рвање, пливање и фудбал). У оквиру тима учествовала у развоју 
камере велике брзине ``Око соколово`` и развоју инструмената за праћење срчане фреквенције 
``Дигитално срце``. 

 - 2013-2016.- тренер и кореограф у Гимнастичком клубу Ками из Шапца  
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 АНГАЖОВАЊА У СТРУЦИ: 

- контролор на манифестацији ``Шабац за Гиниса`` у организацији Европског центра за екологију; 

- 2011-2016.- инструктор пилатеса у Поликлиници МД у Шапцу; 

- 2011,2012, 2013- помоћни судија на Пливачком маратону Јарака- Шабац; 

- 1996-1997 – саветник у спортском центру Ellite club hotela Hzatt Regency,  Београд; 

- 1995-1996 – инструктор аеробика у финес центрима Рода спорт и Power gym,  Београд; 

-1995-учествовала у организацији Дани изазова, експо зим и Спортског дана студената на Авали; 

- аниматор Сутоморе 1994, Грчка 1995. 

СПОРТСКО ИСКУСТВО: Спортска гимнастика, школски програм 1983-1991 

 

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС  

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања и издавач): 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

2.Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издавања и 
издавач): 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

3.Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне 
изложбе и уметнички наступи): 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

4.Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним националним 
часописима, самосталне или колективне изложбе и уметнички наступи на билатералном нивоу): 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

5.Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или колективне 
домаће изложбе и уметнички наступи у земљи): 

а) у ранијем периоду 

1. Дрљачић, Д. ,Aрсић, К.,, Арсић, Д. (2012). Примена Еурофит батерије тестова у праћењу 
физичких способности и здравственог статуса деце. ПОНС- медицински часопис, 9(4):158-163 
(М23); 

2. Мирковић, Д., Максимовић, С. (2011). Ритмичка гимнастика и њена улога у постуралном статусу 
деце. Образовна технологија, 1/2011, 25-26 

б) у току последњег изборног периода 

1. Дрљачић, Д. ,Тирић, н., Ђуповац, М, Арсић, Н. (2016). Утицај програмираног вежбања у оквиру 
предшколске установе на постурални статус деце. ПОНС- медицински часопис, 13(1):9-12 (М23); 

2. Drljačić, D., Pajić, S., Nedelјković, A., Milanović, SD, Ilić, TV. (2017). Complex modulation on finger tips 
forces during precision graps and lift after theta burst stimulation over the dorsal premotor cortex. 
Vojnosanitet Pregl, 74(6): 526-535 (M23); 
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6.Саопштења на међународним научним скуповима: 

а) у ранијем периоду 

1. Knezevic, O., Kadija, M., Milovanovic, D., Blesic, S., Drljacic, D., Mirkov, D. (2015). Differences in 
neuromuscular function between athletes with and without ACL re-injury-retrospective preliminary 
research. Proceedings of 5th Internacional Scientific Conference’’Contemporary Kinesiology’’, Split, 
Croatia, 2015, 411-417 (M33); 

2. Drljačić, D. (2015). Efekti lateralizovanosti funkcije šake na veličinu corpus callosuma. Zbornik radova 
sa 8.međunarodne interdisciplinarne naučno-stručne konferencije Horizonti, Subotica, Srbija, 2015, 319-
324, M(33); 

3. Maksimović, S., Drljacic, D. (2013). Comparative analysis of postural status in preschool children , ages 
4 and 6. Proceedings of 6th Conference for Yuoth Sport. Bled Slovenia, 51-58, M(33). 

4. Drljačić, D. (2016). Uticaj treninga sportske gimnastike na devojčice uzrasta od 7 do 11 godina. 
Naučno-stručna konferencija ’’Kvalitet savremenog obrazovawa i vaspitanja’’, Visoka škola strukovnih 
studija za vaspitače, Šabac, 20.maj 2016. Zbornik sažetaka, str,36 (M64); 

5. Drljačić, D., Pajić, S., Nedelјković, A., Milanović, SD, Ilić, TV. (2014). Modulation of grip force in  
unimanual manipulation tasks after theta burst stimulation over the dorsal premotor cortex. 10th 
Congres of Clinical Neurophysiology with Internacional Participations, Belgrade. Serbia, 31.10.-
1.11.2014., Apstract book, pp 12(M64); 

6. Pajić, S., Drljačić, D.,., Nedelјković, A., Knezevic, O., Milanović, SD, Jaric, S., Ilić, TV. (2014). Assesment 
of hand force coordination in  unimanual manipulation tasks in patients with moderate Parkinsonş 
disease without levodopa-induced dyskunesias.. 30th International Congres of Clinical Neurophysiology 
Berlin, Germany,2014., Apstract book, pp 507 (M34); 

7. Tirić, N., Drljačić, D. (2013). Vežbe prevencije i korekcije kifotičnog držanja tela u okviru usmerene 
motorne aktivnosti. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem ’’Fizička kultura i moderno 
društvo’’, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, 15-16.jun 2013, Zbornik 
sažetaka, str.50(M64); 

8. Knezevic, O., Mirkov, DM,. Drljačić, D., Kadija, M.(2012). Rate of Force Development as an Adjuctive 
Outcome Measure in patients rehabilitating after anterior cruciate ligament recontruction: Patellar 
tendon vs. Semitendinosus gracilis tendon. 6th Conference for Yuoth Sport. Bled Slovenia,December 06-
09.2012. Abstract pp 20M(34). 

 

б) у току последњег изборног периода 

1.Дрљачић, Д., Ђуповац, М., Пајић, З. (2017). Ухрањеност деце млађег школског узраста на 
територији Града Шапца укључених у пројекат ``Спорт у школе- расти здраво``. Зборник радова са 
друге међународне научне конференције ``Спорт, рекреација , здравље``, Београд, Србија, 12-
13.мај 2017., 67-73 (М33); 

2. Пајић, З., Јаковљевић, А.,  Дрљачић, Д.(2017). Преваленца гојазности деце основношколског  и 
средњешколског узраста у Београду``. Зборник радова са друге међународне научне конференције 
``Спорт, рекреација , здравље``, Београд, Србија, 12-13.мај 2017., 306-314 (М33); 
7.Саопштења на домаћим научним скуповима: 
а) у ранијем периоду 
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б) у току последњег изборног периода 

8.Учешће у раду жирија на домаћим и страним уметничким изложбама, конкурсима, уметничким 
манифестацијама: 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

9.Уређивање часописа и публикација: 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 
10.Обављање консултантских послова: 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

11.Стручни рад (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл.): 

а) у ранијем периоду - пројекти 

2012-2015 – Модулација адаптивног пластицитета применом неинванзивне стимулације мозга, 
Медицински факултет Министарства одбране 

2011-2016 – Мишићни и неурални фактори хумане локомоције и њихове адаптивне промене, 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

б) у току последњег изборног периода 

2018-2021 - ``Превенција одустајања у спорту код младих ``, Међународни пројекат у оквиру 
Еразмус+Спорт, Мала партнерства 

2016-2017 – Истраживач-координатор за Град Шабац у пројекту Начини прави избор за дугорочно 
здравље под покровитељством Министарства просвете, ануке и технолошког развоја, 
Министарства омладине и спорта,, Покрајиснкиг секретаријата за високо образовањр и научно 
истраживачку делатност и компаније Кока Кола 

 

12.Признања, награде и одликовања за професионални рад: 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

13.Остало: 

IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ: 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника): 

1994-1996 - Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања 

1. Назив студијског програма, Наставно-стручног предмета (модула, курса), година студијског 
програма и фонд часова: академске студије;  Анатомија 

2. Педагошко искуство: сарадник - демонстратор 

3. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на 
предмету, са фондом часова): 

4. Оцена приступног предавања: 

2009-2016. – Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац, 

1. Назив студијског програма, Наставно-стручног предмета (модула, курса), година студијског 
програма и фонд часова:  

Основне студије (вежбе): Активности у природи, Ритмика и плес, Методика физичког 
васпитања 1, Методика физичког васпитања 2,  

Специјалистичке студије (вежбе): Антропомоторика предшколског детета, Физичко 
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оспособљавање предшколског детета, Дечји развој кроз игру 

2. Педагошко искуство: асистент 

Оцена педагошког рада:  

Специјалистичке студије: 2014/15.- 4,81 

                                                2013/14.- 4,94 

Основне студије: 2013/14 . - Методика физичког васпитања 1 – 4,55 

                                                  - Ритмика и плес – 4,32 

                                  2014/15 . - Методика физичког васпитања 1 – 4,48 

3. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на 
предмету, са фондом часова): 

4. Оцена приступног предавања: 

Остало:  - уз надзор ментора учествовала у припреми и реализацији испита из области Физичка 
култура на основним и специјалистичким студијама;  

                  - учествовала у провери способности и склоности свих кандидата на пријемном испиту;             

                  - од школске 2011/12 до 2015/16.године члан Комисије за дежурство на пријемном 
испиту у току провере знања из српског језика и књижевности и опште културе-информисаности; 

                 - сарадник Комисије за квалитет, учествовала у прикупљању и уносу података или писала 
извештаје о вредновању квалитета студијског програма/ настваника на основним и 
специјалистичким студијама; писала извештај о вредновању ненанставног особља за 2012.годину 

                 - члан Комисије за попис 2012.године. 

                 

б) Садашњи наставни рад 

1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд 
часова (по врстама и степенима студија):  

Основне студије: 

Струковни физиотерапеут – Кинезиологија 

Спортски тренер – Антропомоторика, Биомеханика 

Специјалситичке студије:  

Спортски тренер-Морфолошко-функционални развој човека 

2. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева): 

3. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу 
у настави (задатака, демонстрационих огледа, групних радова и сл.): 

4. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач): 

5. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. - наслов, аутор, година издавања, 
издавач): 

6. Награде и признања високошколске установе, педагошких и научних асоцијација: 

7. Мишљење студената о педагошком раду наставника ако је формирано у складу са општим 
актом високошколске установе: 

8. Остало: 

- 2017 .-  Координатор Тима за пројекте – активан учесник семинара о Високом образовању у 
организацији Финдације Темпус и припрема конкурсне  документације Школе за Еразмус 
повељу у Високом образовању 

- Члан Организационог одбора друге Међународне конференције ``Спорт, рекреација, 
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здравље`` - организатор Висока спортска и здравствена школа, Београд 

- Модератор на другој Међународној конференцији ``Спорт, рекреација, здравље``, секција 
за спорт. 

V. РУКОВОЂЕЊЕ - МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА 

1. Руковођење - менторство у изради завршних радова (број радова, име и презиме студента, 
ужа научна област и наслов рада): 

- специјалистички рад ``Примена елементарних игара у циљу развоја моторичких 
способности деце млађег школског узраста ``, кандидат Зорица Јовановић Ранковић – 
одбрањен рад 

- Завршни рад `` Кинезиолошки оператори у превенцији и корекцији сколиозе`` - Милош 
Терзић, одбрањен рад 

- Завршни рад `` Кинезиолошки оператори у превенцији и корекцији кифозе`` - Маријана 
Живановић, рад у изради 

- Завршни рад `` Анализа статуса стопала дечака и девојчица узраста 11-13 година`` - 
Милица Јовчић, рад у изради 

 

2. Учешће у комисијама за одбрану завршних радова: 

Члан Комисије у више Специјалистичких и завршних радова 

VI. ДОПРИНОС РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ИНСТИТУЦИЈЕ 

Овде навести допринос утврђен чланом 15 Правилника о условима, начину и поступку избора у 
звања наставника и сарадника. 

2016.- Предавање по позиву  - `` Моторички тестови из пројекта ``Спорт у школе-расти здраво``, 11. 
Међународнии конгрес ``Спорт и здравље``, Факултет спорта и телесног одгоја Универзитета у 
Тузли, Тузла, БиХ 

Учешће у организовању конференције: 

1. Члан организационог одбора 2.међународне научне конференције `` Спорт, рекреација, 
здравље``, 12-13-мај 2017, Београд 

2. Модератор на 2.међународној научној конференцији `` Спорт, рекреација, здравље``, 12-
13-мај 2017, Београд 

- препоруке др сци.мед Драгана Радовановића, редовног професора Факултета спорта и физичког 
васпитања Универзитета у Нишу, проф.др сци мед Тихомира Илића, декана Медицинског 
факултета Војномедицинске Академије, Универзитета обране, др Александра Недељковића, 
редовног професора и председника већа докторских студија Факултета спорта и физичког 
васпитања, Универзитета у Београду и научног саветника др Слађана Милановића указују на радно 
ангажовање кандидаткиње  у пројекту и  , као и на њене личне и професионалне квалитете.  
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

Кандидаткиња др  Драгана, Петар, Дрљачић, доктор наука из области физичког васпитања и 
спорта запослена у Високој спортској и здравственој школи, Београд у звању професора 
струковних студија за уже научне области – Област ужестручних предмета у клиничкој 
физиотерапији и област општестручних медицинских и био-кинезиолошких предмета и предаје:  
Основне студије: Струковни физиотерапеут – Кинезиологија, Спортски тренер – Антропомоторика, 
Биомеханика, Специјалситичке студије: Спортски тренер-Морфолошко-функционални развој 
човека. Године 2007. на  Универзитету у Београду, Факултету спорта и физичког васпитања стекла 
је звање професор физичке културе  са просечном оценом 8,79 и оценом дипломирања 10,00. На 
Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду 2016.године на  Студијском 
програму Експерименталне методе истраживања хумане локомоције стиче звање доктор наука – 
физичко васпитање и спорт са просечном оценом  9,58. 2016. Пре запослења на  Високој спортској 
и здравственој школи радила је од  2009-2016. На  Високој школи струковних студија за васпитаче, 
Шабац као асистент за област Физичка култура, од 2008-2010. у Средњој пољопривредној школи са 
домом ученика, Шабац  као Васпитач и од 2002-2003. у  ОШ ``Мајур``, Мајур, Шабац као  професор 
физичке културе. На Високој школи струковних студија за васпитаче, Шабац предавала је на 
Основним студијама (вежбе): Активности у природи, Ритмика и плес, Методика физичког 
васпитања 1, Методика физичког васпитања 2 и Специјалистичким студијама (вежбе): 
Антропомоторика предшколског детета, Физичко оспособљавање предшколског детета, Дечји 
развој кроз игру и току тог периода оцењена је од стране студената са оценама: Специјалистичке 
студије: 2014/15.- 4,81,  2013/14.- 4,94 и Основне студије: 2013/14 . - Методика физичког васпитања 
1 – 4,55 и 2014/15 . Методика физичког васпитања 1 – 4,48. Године 2016. Је  одржала предавање по 
позиву  на тему ``Моторички тестови из пројекта ``Спорт у школе-расти здраво`` на 11. 
Међународном конгресу ``Спорт и здравље``, Факултет спорта и телесног одгоја Универзитета у 
Тузли, Тузла, БиХ. Ментор за израду завршних радова на основним и специјалистичким студијама 
и члан комисија за одбрану завршних радова. Објавила је научне и стручне радове, учествовала на 
скуповима са презентовањем радова из области. Члан организационог одбора и модератор 
2.међународне научне конференције `` Спорт, рекреација, здравље`` 2017 у  Београду. 
Координатор Тима за пројекте – активан учесник семинара о Високом образовању у организацији 
Фондације Темпус и припрема конкурсне  документације Школе за Еразмус повељу у Високом 
образовању. Учесник пројеката 2018-2021 - ``Превенција одустајања у спорту код младих``, 
Међународни пројекат у оквиру Еразмус+Спорт, Мала партнерства и 2016-2017. године 
Истраживач-координатор за Град Шабац у пројекту Начини прави избор за дугорочно здравље под 
покровитељством Министарства просвете, ануке и технолошког развоја, Министарства омладине и 
спорта Покрајиснкиг секретаријата за високо образовањр и научно истраживачку делатност и 
компаније Кока Кола. Од 2016. Члан струковног удружења Спортско-дијагностички центар Шабац у 
улози истраживача где учествује у програмима: Праћење физичке развијености и физичких 
способности деце у пројекту Спорт у школе – расти здраво и Контрола тренираности спортиста у 
различитим спортовима (атлетика, кошарка, рвање, пливање и фудбал). У оквиру тима учествовала 
у развоју камере велике брзине ``Око соколово`` и развоју инструмената за праћење срчане 
фреквенције ``Дигитално срце``. 
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

3. ДР ДУШКО СИМИЋ 

1. Име, име једног родитеља и презиме: Душко, Драгић, Симић 

2. Звање: доктор наука у области физичке културе, предавач струковних студија, Висока 
школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица. 

3. Датум и место рођења, адреса: 18. децембар 1957, Шабац, адреса: Стевана Чалића 74, Шабац 

4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: Висока 
школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица - предавач 
струковних студија 

5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског 
програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно 
академски назив: 1996/97. – 1998; Универзитет у Новом Саду, Факултет физичке културе 
Нови Сад; општи смер; 7,37 и оцена дипломирања 9.00; професор физичког васпитања – 
дипломирани тренер кошарке. 

1. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, 
факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени 
академски назив: 2005/2006. – 2008.; Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет физичке културе 
Источно Сарајево; магистар физичке културе. 

2. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: Компарација ситуационо 

кошаркашких елемената са антрополошким димензијама младих кошаркаша 

3. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна 
област и просечна оцена: Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет физичког васпитања и спорта 
у Палама; 25.децембра 2012.године одбранио дисертацију;  област физичка култура 

4. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: Компарација 

резултата моторичких способности и ситуационо-кошаркашких елемената селектираних 

младих кошаркаша;  2012.; доктор наука у области физичке културе. 

5. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 
добро, задовољавајуће: 

6. Област, ужа област: физичка култура 

7. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:- 

8. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање 
запослења и звање - навести сва звања): 

1978-1980 – ОШ``Драган Срнић``, Драгиње, општина Коцељева 

1980-1986 – ОШ `` Душан Остојић``, Клење, општина Богатић 

1985-1986 – ОШ``Цветин Бркић``, Глушинци, општина Богатић 

1986-1988 – ОШ``29.новембар``, Липолист, општина Шабац 

1988-2001- ОШ``Стојан Новаковић, Шабац 

2001-2004- Економско-трговинска школа, Шабац 

Од 05.11.2014 - Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица - 
предавач струковних студија 

 

9. Чланство у стручним и научним асоцијацијама 
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III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС  

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања и издавач): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издавања и 
издавач): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода: 

1. Симић, Д.  (2014). Рекреација на селу – приручник за обуку. Шабац: Каритас. 

2. Симић, Д.  (2016). Укључивање дете у спорт. Суботица. 

3. Симић, Д.  (2017). Кошарка – техника, тактика, правила. Суботица. 

 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне 
изложбе и уметнички наступи): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним националним 
часописима, самосталне или колективне изложбе и уметнички наступи на билатералном нивоу): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 
колективне домаће изложбе и уметнички наступи у земљи): 

а) у  ранијем периоду 

Симић, Д. И др. (2009). Компарација ситуационо-кошаркашких елемената са антрополошким 
димензијама малдих кошаркаша. Спорт и здраље 4 (1). 

 
б) у току последњег изборног периода  

Ljubisavljević, M., Amanović, Đ., Bunčić, V. and Simić, D. (2015).  Differences in morphological 
characteristics and functional abilities with elite and subelite kick boxers. Sport Science 8 (2015) Suppl 2: 
59-64. 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

а) у ранијем периоду  

Симић, Д. (2008). Каноничка корелациона анализа кошаркашких елемената са антрополошким 
димензијама младих кошаркаша. Зборник радова ``Менаџмент у спорту``. Београд: Факултет за 
менаџмент у спорту Универзитета ``Браћа Карић`` 
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Симић, Д. (2013). Утицај посебног програма вежбања на моторичке способности деце 
предшколског узраста. Зборник сажетака `` Развојне карактеристике детета предшколског 
узраста``, Факултет за спорт и туризам, Нови Сад: ТИМС, 10-11. мај 2013. 

б) у току последњег изборног периода 

Симић, Д., Бунчић, В., Ружић, С. (2015). Каноничке релације морфолошких карактеристика и 
моторичкиих способности младих кошаркаша. Зборник радова пете Међународне конференције 
``Спортске науке и здравље``, стр. 71-81., 13.03.2015. Бања Лука: Паневропског универзитета 
Апеирон. ИСБН 978-999555-91-86-1, УДК 796.3:572 

Симић, Д., Бунчић, В., Ружић, С. (2015). Каноничке релације морфолошких карактеристика и 
моторичкиих способности младих кошаркаша. Зборник радова пете Међународне конференције 
``Спортске науке и здравље``, стр. 71-81., 13.03.2015. Бања Лука: Паневропског универзитета 
Апеирон. ИСБН 978-999555-91-86-1, УДК 796.3:572 

Симић, Д., Бунчић, В., Савић, М., Љубисављевић, М. (2016). Карактеристике спортиста и  
неспортиста у простору моторике. Зборник радова шесте Међународне конференције ``Спортске 

науке и здравље``, стр. 273-283., 11.03.2016. Бања Лука: Паневропског универзитета Апеирон. ИСБН 
978-99976-34-01-6, УДК 572.512 

Симић, Д., Бунчић, В., Ружић, С. , Којић, А. (2016). Метријске карактеристике тестова за процену 
снаге, координације и флексибилности код деце предшколског узраста. Зборник радова 
9.Међународне интердисциплинарне стручно-научне конференције Васпитно-образовни и 
спортски Хоризонти 2016, стр. 305-310, Висока школа школа струковних студија за образовање 

васпитача и тренера, Суботица. ИСБН 978-86-87893-36-8, УДК 37.01(082) 

Симић, Д., Бунчић, В. (2018). Морфолошке и моторичке карактеристике спортиста и неспортиста 
млађег школског узраста. Зборник сажетака осме Међународне конференције ``Спортске науке и 

здравље``, стр. 38, Бања Лука 16.03.2018. Бања Лука:  Паневропског универзитета Апеирон; 

Соколова, Љ., Симић, Д., Шумоња, С., Јаковљевић, Н. (2018). Пушење, социоемотивне 
карактзеристике и ухрањеност популације студената у Суботици. Зборник радова са 10. 
Међународне интердисциплинарне стручно-научне конференције Хоризонти 2018 `` ИКТ у 
васпитању, образовању, спорту и медицини``, стр. 366-373. Висока школа школа струковних 

студија за образовање васпитача и тренера, Суботица 11. и 12.мај 2018., ИСБН 978-86-87893-38-
2, УДК 613.84 

Симић, Д., Бунчић, В. (2015). Релације моторичких и ситуационо-моторичких способности младих 
кошаркаша.  Зборник радова Међународне интердисциплинарне стручно-научне конференције 
Хоризонти 2015, стр. 180-186, . Висока школа школа струковних студија за образовање 

васпитача и тренера, Суботица 8. и 9.мај 2015. ИСБН 978-86-87893-32-0, УДК 37.01(082) 

Симић, Д., Бунчић, В., Кабок, И. (2015).Утицај тренинга мини-баскета  на способности и резултатет 
координације деце предшколског узраста. Тематски зборник 4. Међународној 
интердисциплинарној научно-стручној конференцији `` Методички дани ``,стр. 313-318,  30.мај  
2015., Кикинда, ``Компетенције васпитача за друштво знања``, Висока школа струковних студија 

за образовање васпитача у Кикинди, УДК 796.32-053.4, ИСБН 978-86-85625-22-0 
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7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

а) у ранијем периоду 

Мијић, З., Симић, Д. (2012). Утицај тренинга Мини-баскета на промене у неким варијаблама 
моторичких способности код деце предшколског узраста. Књига резимеа Научно-стручне 
конференције `` Методички дани 2012``, ``Компетенције васпитача за друштво знања``,стр. 20,  
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Факултет за менаџмент , 
Сремски Карловци, Алфа Универзитет,  26.мај  2012., Кикинда, ИСБН 978-86-85625-08-4, УДК 
373.2:371.3(048.3), 371.13(048.3) 

б) у току последњег изборног периода 
8. Учешће у раду жирија на домаћим и страним уметничким изложбама, конкурсима, 
уметничким манифестацијама: 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

9. Уређивање часописа и публикација: 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

10. Обављање консултантских послова: 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

11. Стручни рад (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл.): 
а) у ранијем периоду 
б) у току последњег изборног периода 

12. Признања, награде и одликовања за професионални рад: 

а) у ранијем периоду 

1998-Најбољи  спортски педагог, Глас Подриња, Шабац; 

2010 – Најбољи педагог физичке културе, Спортски савез, Шабац; 

2012 – Најбољи педагог физичке културе, Спортски савез, Шабац; 

б) у току последњег изборног периода 

13. Остало: 

РАД У СПОРТУ –ТРЕНЕР: 

2013 - ЖКК Шабац – 3.место , Првенство Србије у кошраци за јуниорке, Сокобања; 

2011- БК``Мачва`` Шабац – четири прва места, једно друго и једно треће место, Појединачно 
првенство Србије у боксу, Лозница; 

МЕНТОРСТВО: 

2000 – Републичко такмичење, Школске олимпијске игре (кошарка) – 3.место; 

2010 - Републичко такмичење средњих школа (кошарка) – 2.место; Признање од Спортског савеза 
града Шапца; 

2012- Републичко првенство у кошарци – 1.место; Признање од Спортског савеза града Шапца; 

Члан друштва педагога физичке културе; 

1980-1982 - Председник ДРуштва педагога физичког васпитања општине Шабац 
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СЕРТИФИКАТИ: 

- Учешће на петом Међународном научном скупу на тему ``Рад и стваралаштво у XXI вијеку``, 
Брчко април 2017.године у организацији Европског универзитета Брчко дистрикт и Еврпоског 
универзитета КАЛЛОС Тузла; 

- Учешће на осмој Међународној конференцији на тему ``Спортске науке и здравље``, Бања 
Лука 16.03.2018. у организацији Паневропског универзитета Апеирон; 

- Учешће на седмој Међународној конференцији на тему ``Спортске науке и здравље``, Бања 
Лука 10.03.2017. у организацији Паневропског универзитета Апеирон; 

- Учешће на шестој Међународној конференцији на тему ``Спортске науке и здравље``, Бања 
Лука 11.03.2016. у организацији Паневропског универзитета Апеирон; 

- Учешће на петој Међународној конференцији на тему ``Спортске науке и здравље``, Бања 
Лука 13.03.2015. у организацији Паневропског универзитета Апеирон; 

- Потврда о учешћу на предавању на тему ``Закон о основној школи и Закон о средњој школи``, 
Футог, 12.10.2013., организатор Друштво наставника физичког васпитања Новог Сада; 

- Потврда за учешће на семинару ``Тара 2005``, у организацији Министарства просвете и спорта 
Србије, Завода за унапређивање образовања и васпитања РС, Друштва педагога физичке 
културе СРбије, Београд 25.10.2005.; 

- Сертификат летње школе педагога физичке културе 1996, Аранђеловац 6.-8.јуна 1996., 
организатори Факултет фиуичке културе Нови Сад, Министарство просвете РС и Заједница 
Факултета физичке културе; 

- Уверење о савладаном програму стручног усавршавања на тему ``Усавршавање наставника за 
реализацију програма обуке скијања``, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, 25.-
28.02.2010.; 

- Уверење о савладаном програму стручног усавршавања на тему ``Развијање задатака-
случајева``, Удружење наставника ``Вест Форум``, Ужице, 01.-02.10.2011.; 

- Уверење о савладаном програму стручног усавршавања на тему ``Нови вид  тестирања и 
развијања задатака знања`, Удружење наставника ``Вест Форум``, Ужице, 25.-26.08.2011.; 

- Сертификат 10. Међународне интердисциплинарне стручно-научне конференције Хоризонти 
2018 `` ИКТ у васпитању, образовању, спорту и медицини``, Висока школа школа струковних 
студија за образовање васпитача и тренера, Суботица 11. и 12.мај 2018. 

- Сертификат Међународне интердисциплинарне стручно-научне конференције Хоризонти 
2015, Висока школа школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица 8. 
и 9.мај 2015. 

- Сертификат 9.Међународне интердисциплинарне стручно-научне конференције Васпитно-
образовни и спортски Хоризонти 2016, Висока школа школа струковних студија за образовање 
васпитача и тренера, Суботица. 

- Сертификат за учешће на првом Српском конгресу педагога физичке културе, Врњачка Бања, 
2.-5. 09.2004. организатор Министарство просвете и спорта РС; 

- Потврда о активном учешћу на 4. Међународној интердисциплинарној научно-стручној 
конференцији `` Методички дани ``, 30.мај  2015., Кикинда, ``Компетенције васпитача за 
друштво знања``, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 

- Потврда о учешћу на Научно-стручној конференцији `` Методички дани 2012``, 26.мај  2012., 
Кикинда, ``Компетенције васпитача за друштво знања``, Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача у Кикинди, са темом предавања ``Утицај тренинга Мини-баскета на 
промене у неким варијаблама моторичких способности код деце предшколског узраста`` 
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IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ: 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника): 

1. Назив студијског програма, Наставно-стручног предмета (модула, курса), година студијског 
програма и фонд часова: 

2. Педагошко искуство: 

3. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на 
предмету, са фондом часова): 

4. Оцена приступног предавања: 

 

б) Садашњи наставни рад:  

1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд 
часова (по врстама и степенима студија): 

Предмети: 

-  Основи спортског тренинга (О) (III) (2+2) П=2 В=2,  1 група за В; 

- Укључивање детета у спорт (О) (V) (3+2) П=3 В=0; 

- Методика обучавања технике у спорту 1 (О) (III) (3+2) П=3 В=0;  

- Методика обучавања технике у спорту 2 (О) (IV) (3+2) П=3 В=0; 

- Методика обучавања тактике у спорту 1 (О) (V) (2+3) П=2 В=0; 

- Методика обучавања тактике у спорту 2 (О) (VI) (2+3) П=2 В=0; 

2. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева): 

3. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу 
у настави (задатака, демонстрационих огледа, групних радова и сл.): 

4. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач):  

Симић, Д.  (2016). Укључивање дете у спорт. Суботица. 

Симић, Д.  (2017). Кошарка – техника, тактика, правила. Суботица. 

 

5. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. - наслов, аутор, година издавања, 
издавач): 

 Симић, Д.  (2014). Рекреација на селу – приручник за обуку. Шабац: Каритас. 

 

6. Награде и признања високошколске установе, педагошких и научних асоцијација: 

7. Мишљење студената о педагошком раду наставника ако је формирано у складу са општим 
актом високошколске установе: 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица: 

Анкета испитаних студената школска 2014/15.  - 35 студената – просечна оцена 4,06; 
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Анкета испитаних студената школска 2015/16.  - 57 студената – просечна оцена 4,12; 

Анкета испитаних студената школска 2016/17.  - 35 студената – просечна оцена 3,94; 

8. Остало: 

V. РУКОВОЂЕЊЕ - МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА 

1. Руковођење - менторство у изради завршних радова (број радова, име и презиме студента, 
ужа научна област и наслов рада): 

2. Учешће у комисијама за одбрану завршних радова: 

VI. ДОПРИНОС РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ИНСТИТУЦИЈЕ 

Овде навести допринос утврђен чланом 15 Правилника о условима, начину и поступку избора у 
звања наставника и сарадника. 

- Члан Комисије за проверу физичких способности кандидата за упис школске 2018/19.године на 
студијски програм основих струковних студија за образовање струковних васпитача Високе школе 
струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица. 

 

VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

Др Душко Симић  је запослен у Високој школи струковних студија за образовање васпитача и 
тренера у Суботици  у звању предавача струковних студија и предаје предмете из области Физичке 
културе:  Основи спортског тренинга, Укључивање детета у спорт, Методика обучавања технике у 
спорту 1, Методика обучавања технике у спорту 2, Методика обучавања тактике у спорту 1, 
Методика обучавања тактике у спорту 2.  Основне студије је уписао школске 1996/97. и завршио  
1998 на Универзитету у Новом Саду, Факултету физичке културе Нови Сад са просечном оценом 
7,37 и стекао звање професор физичког васпитања – дипломирани тренер кошарке. Магистарске 
студије је уписао школске 2005/2006.   и завршио 2008. на Универзитету у Источном Сарајеву, 
Факултету физичке културе Источно Сарајево и стекао звање магистар физичке културе. 
25.децембра 2012.године одбранио докторску дисертацију  из  области физичка култура на 
Универзитету у Источном Сарајеву, Факултету физичког васпитања и спорта у Палама и стекао  
звање доктор наука у области физичке културе.  Радно ангажовање: 1978-1980 – ОШ``Драган 
Срнић``, Драгиње, општина Коцељева, 1980-1986 – ОШ `` Душан Остојић``, Клење, општина 
Богатић, 1985-1986 – ОШ``Цветин Бркић``, Глушинци, општина Богатић, 1986-1988 
ОШ``29.новембар``, Липолист, општина Шабац, 1988-2001- ОШ``Стојан Новаковић, Шабац, 2001-
2004- Економско-трговинска школа, Шабац, Од 05.11.2014 - Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача и тренера, Суботица - предавач струковних студија, где је анкетом студената 
оцењен: школска 2014/15.  оцена 4,06; школска 2015/16.  - оцена 4,12; школска 2016/17.  - оцена 
3,94.  Члан Комисије за проверу физичких способности кандидата за упис школске 2018/19.године 
на студијски програм основих струковних студија за образовање струковних васпитача Високе 
школе струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица. Од Спортског савеза, 
Шабац, три године је добио награду  за Најбољег педагога физичке културе. Радио је као 
кошаркашки тренер и освајао прва места са такмичарском екипом на школским такмичењима. 
Објавио је 3 књиге, излагао на Међународним стручно- научним конференцијама и објавио више 
радова у Зборницима и научним часописима. 
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

4. ДР НЕБОЈША ЦВЕТКОВИЋ 

1. Име, име једног родитеља и презиме: Небојша, Томислав, Цветковић 

2. Звање: доктор наука у спорту 

3. Датум и место рођења, адреса: 14.09.1958., Младеновац; адреса: Војвођанска 111, Нови 
Београд 

4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: Висока 
здравствена школа струковних студија, Земун – професор струковних студија 

5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског 
програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски 
назив:   - школска 1977/78. – 1983., Универзитет у Београду, Факултет за физичко васпитање, 
просечна оцена 6,87, оцена завршног рада 9,00; професор физичке културе. 

                - школска 2014/15.- 2016., Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац; 
студијски програм Струковне студије за образовање васпитача за рад у предшколским установама; 
8,46; Струковни васпитач. 

6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, 
факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени 
академски назив: школска 2005/2006. на другу годину студија – завршетак 14.12.2006., Факултет за 
спорт и туризам , Нови Сад, Привредна Академија, Самостални и недржавни Универзитет, 2006., 
научна област Спорт, магистар наука у спорту. 

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: Ефекти специфичних 

терапеутских игара усмерених на превенцију равних стопала код деце предшколског узраста. 

8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна 
област и просечна оцена: Факултет за спорт и туризам , Нови Сад, Привредна Академија, 
Самостални и недржавни Универзитет, 2009., научна област Спорт 

9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: Ефекти 

специфичних игара усмерених на превенцију деформитета кичменог стуба у сагиталној равни 

код деце предшколског узраста. 2009; доктор наука за ужу научну област Спорт. 

10. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 
добро, задовољавајуће: 

11. Област, ужа област: Спорт 

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:- 

13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање 
запослења и звање - навести сва звања): 

1985-1987 – ОШ``Јанко Катић``, Рогача – наставник физичког васпитања; 

1987-2001 – ПУ ``Јелица Обрадовић``, Младеновац – стручни сарадник за физичко васпитање; 

2001-2016- ПУ ``Јелица Обрадовић``, Младеновац – директор; 

Школска 2017/18.-Висока школа за комуникације, Београд-доцент на предмету Методологија 
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научно-истраживачког рада; 

2018- и даље - Висока здравствена школа струковних студија, Земун- професор на предмету 
Методика васпитања и образовања кроз игру  и Методика физичког васпитања. 

 

14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

2003-2016.- председника Актива директора предшколских установа Србије; 

2014-2016.- председника Актива директора предшколских установа Београда; 

2001-2014.- члан надзорног органа, центар делчјих летовалишта и опоравилишта, Београд; 

АНГАЖОВАЊЕ У ЗУОВ-У, МПН: 

2012.-стандарди и компетенције васпитача, радна група, Београд; 

2014.-стандарди и компетенције за професију стручни сарадник и њиховог професионалног 
развоја, радна група, Београд; 

2013.-Правилник о обуци и испиту за директора установе образовања и васпитања, радна група, 
МПН, Београд; 

2014.-Комисија за израду палтних група и разреда, радна група МПНТР, Београд. 

ЧЛАНСТВО У НАЦИОНАЛНИМ СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА: 

2006-2009.-Национални Просветни Савет Србије, Стална комисија за предшколско васпитање и 
образовање, члан 

 

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС  

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања и издавач): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издавања и 
издавач): 

а) у ранијем периоду 

1. Цветковић, Н. (1996). Вежбе обликовања за децу. Младеновац: ауторско издање 

2. Перић, Д., Цветковић, Н., Јовчић, Љ.(2003). Буди прав, бићеш здрав. Младеновац: Библиотека 
града Београда, Библиотека Деспот Стефан Лазаревић. 

3. Цветковић, Н. (2010). Вежботека са основама локомоторног система и моторног учења.  Београд: 
Публик практикум. 

 

б) у току последњег изборног периода 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне 
изложбе и уметнички наступи): 



Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу 

 36 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним националним 
часописима, самосталне или колективне изложбе и уметнички наступи на билатералном нивоу): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 
колективне домаће изложбе и уметнички наступи у земљи): 

а) у ранијем периоду 

1. Cvetkovic, N., Peric, D. (2010). Effects of specific games directed at the prevention of flat feet in 
preschool children. Sport science &practice. (M53) 

2. Cvetkovic, N., Peric, D. (2011). The effects of specific games directed at the prevention of postural 
disorders the sagittal plane  in preschool children. Sport science &practice. (M53) 

 

б) у току последњег изборног периода 

1. Цветковић, Н., Јовчић, Љ., Цветковић, С.(2018). Концепт савременог спортско-еколошког вртића. 
Ecologica, број 92, Београд (М51). – потврда рецензента 

2. Cvetković, N., Tomić, B, Vukić, M. (2018). Developmental aspects of innovation in preschoool 
education. Internacional Review, ESCI Thompson reuters (М24). – potvrda recenzenta 

3. Cvetković, N., Cvetković, J.(2018) . Nutritional levels and spine curvature disorders among  preschoool 
children. Scientific Journal, Facta Universitatis, Physical Education and sport, 16 (2) ISSN1451 740X 
(М24). – potvrda urednika 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

а) у ранијем периоду 

1. Đorđević, S., Jorgić, B.,  Milеnković, S., Živković, D.,Cvetkovic, N.(2017). Effects of corrective exercise 
program on correction of deformity of  the sagital leveč of the spinal column in adolescents with 
diagnosis mental retardation. International scientific conference effects applying physical on 
anthropological status of children, adolescents and adult. Faculty  of Sports of Physical Education (M33) 

2. Цветковић, Н., Цветковић, Ј. (2016). Процена кифотичног и лордотичног  држања деце 
предшколског и школског узраста. 12. Конференција са међународним учешћем,  ``Васпитач у 21. 
веку``, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Алексинцу, Соко Бања. 

3.Цветковић, Н., Цветковић, Ј., Цветковић, С. (2017). Спајдиленд – праћење и процена дечје 
моторике. 13. Конференција са међународним учешћем,  ``Васпитач у 21. веку``, Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача у Алексинцу, Соко Бања. 

б) у току последњег изборног периода 
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1. Јовчић, Љ., Јовчић, С., Цветковић, Н. (2018). Стратешко Планирање стручног усавршавања 
здравствених раднике. Зборник 1.Националног конгреса са међународним учешћем, Здравствени 
професионалци-прошлост, садашњост и будућност. Дивчибаре (М33). 

2.Вођевић, В.,  Јовчић, Љ., Цветковић, Н. (2018). Рекреативне активности у функцији менаџерске 
болести.. Зборник 1.Националног конгреса са међународним учешћем, Здравствени 
професионалци-прошлост, садашњост и будућност. Дивчибаре (М33). 

 

7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

а) у ранијем периоду 

1. Перић, Д., Цветковић, Н., Јовчић, Љ., Павловић, З., Милосављевић, М. (2006). 
Ванинституционална заштита старих у Београду. VII Национални геронтолошки конгрес.  Врњачка 
Бања. 

2. Цветковић, Н. (2007). Буди прав, бићеш здрав. Зборник 3. Симпозијума ``Васпитач у 21. веку``, 
Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац. 

3. Цветковић, Н., Поткоњак, С. (2007). Играчкотека као библиотека. Зборник 3. Симпозијума 
``Васпитач у 21. веку``, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац. 

4. Цветковић, Н. (2008). Еволуција и пројекција предшколског физичког васпитања. Зборник 4. 
Симпозијума ``Васпитач у 21. веку``, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац. 

5. Цветковић, Н., Цветковић, С. (2014). Моторно учење основних тренажних покрета деце 
предшколског узраста. Зборник 10. Симпозијума ``Васпитач у 21. веку``, Висока школа за васпитаче 
струковних студија, Алексинац. 

б) у току последњег изборног периода 

8. Учешће у раду жирија на домаћим и страним уметничким изложбама, конкурсима, 
уметничким манифестацијама: 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

9. Уређивање часописа и публикација: 

а) у ранијем периоду 

2003-2015.- часопис  ``Дуга`` (годишњак), уредник, ПУ ``Јелица Обрадовић`` 

 

б) у току последњег изборног периода 

10. Обављање консултантских послова: 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

11. Стручни рад (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл.): 

а) у ранијем периоду 
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САОПШТЕЊА НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА: 

1. ``Значај Конгреса предшколских радника Србије``, 27-29 страна, Први Конгрес предшколских 
радника Србије, организатор и излагач – Изазови и преспективе, Сава центар, Београд, 26.-
27.05.2015, 100 страна, ИСБН 978-86-87965-38-6, тираж 400; 

2. организатор и излагач на стручним скуповима Савеза удружења васпитача Србије, АДИПУС, од 
2003-2014. 

3.Пленарна излагања на Стручним скуповима Савеза удружења васпитача Србије (СУБС) и Савеза 
удружења медицинских сестара Србије (СМСС), 2006-2015.; 

4. пленарно излагање на регионалном стручном скупу стручних предшколских радника, БАПТА, 
2012, Станишинци; 

5. Меморандум о сарадњи, СУБС, СМСС, УССС; АДИПУС, потписник ЗУОВ, 2014. 

 

СТВАРАЛАШТВА: 

2008.- идејно решење, аутор, Спортски вртић Брезе, Младеновац: Трим стаза, трим играоница; 

2011.- идејно решење, аутор, Спортски вртић Брезе, Младеновац: Дечји стадион ``Орлић``; 

2010.- идејно решење, аутор, Спортски вртић Брезе, Младеновац: Спајди систем; 

2013.- идејно решење, аутор, вртић  Сунце, Младеновац: Сунчева играоница-планетарни полигон; 

2015.- идејно решење, аутор, вртић  Сунце, Младеновац: наткривени дечји стадион ``Сунце``; 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: 

АУТОР/КОАУТОР АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОБРАЗОВАЊУ: 

1. Буди прав-бићеш здрав, коаутор, 2007/08., кбр.328; 2008/09., кбр.516; 2009/10,кбр.729; 
2010/11, кбр.643; 2011/12, кбр.713; 2'12/14, кбр.554, 86 реализација; 

2. Спајдиленд – процена и развој дечје локомоције (трибина), аутор, 2013, 6 реализација; 

3. Спајдиленд-спортски вртић за 21.век, сутор, 2014/15., кбр.502, 25 реализација; 

4. Вежботека – моторички и превентивни програми у васпитно-образовном раду, аутор, 
Каталог ЗУОВ-а за 2018/19/20/21, бр.653; 

5. Спајдиленд-савремени системи и методе за развој дечје моторике на отвореном простору, 
аутор, Каталог ЗУОВ-а за 2018/19/20/21, бр.1009; 

6. Посебни спортић-за школу и вртић, коаутор, Каталог ЗУОВ-а за 2018/19/20/21, бр.172. 

б) у току последњег изборног периода 

2017.- идејно решење, коаутор, ``Спајди систем``, ПУ ``Весело детињство``, Рашка. 

 

12. Признања, награде и одликовања за професионални рад: 

а) у ранијем периоду 
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2008.-Повеља општине Младеновца у области образовања, Градска општина Младеновац; 

2010.- Грамата Српске православне цркве, Епархија Шумадијска; 

2012.- Грб општине Младеновац, најпрестижнија награда за трајни допринос и промоцију 
општине, Градска општина Младеновац; 

2012.-Награда Града Београда у области образовања  - за идејно решење и изградњу првог Српског 
вртића и књигу Вежботека, Град Београд; 

2010.- Плакета општине Младеновац, Градска општина Младеновац; 

2014.- Орден Вожда Карађорђа, Епархија Шумадијска, Српска Православна Црква; 

Светосавска награда МПНТР Републике Србије у мандату директора ПУ. 

 

б) у току последњег изборног периода 

13. Остало: 

ОБАВЉАНЕ ДУЖНОСТИ: 

1. Руководеће дужности у образовно-васпитној установи – директор ПУ `` Јелица Обрадовић``, 
Младеновац, 2001-2016.; 

2. Дужност директора образовне установе најмање две године пре спољашњег вредновања 
која је оцењена са оценом (4) четири (највиша оцена, прва екстерна евалуација 
предшколских установа у Србији); 

Датум избора на дужност директора 24.02.2012.-24.02.2016., датум Екстерне евалуације 
14.10.-16.10.2014 

Датум избора на дужност директора 24.02.2012.-24.02.2016., Светосавска награда МПНТР , 
за ПУ `Јелица Обрадовић``, предлагач Градска општина Младенова, 2013. 

УЧЕШЋЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА: 

Активно учествовао у карате спорту као као такмичар и тренер у КК,,Младеновац`` и КК ``Црвена 
Звезда``. Носилац мајсторског звања четвртог степена. 

 

IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ: 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника): 

1. Назив студијског програма, Наставно-стручног предмета (модула, курса), година студијског 
програма и фонд часова: Методологија научно-истраживачког рада 

2. Педагошко искуство: 

3. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на 
предмету, са фондом часова): 

4. Оцена приступног предавања: 
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б) Садашњи наставни рад  

1.  Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд 
часова (по врстама и степенима студија):  

Предмети: 

 - Методика васпитања и образовања кроз игру 

- Методика физичког васпитања 

 

2.Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева): 

3. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу 
у настави (задатака, демонстрационих огледа, групних радова и сл.): 

4. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач): 

5. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. - наслов, аутор, година издавања, 
издавач): 

6. Награде и признања високошколске установе, педагошких и научних асоцијација: 

7. Мишљење студената о педагошком раду наставника ако је формирано у складу са општим 
актом високошколске установе: 

8. Остало: 

V. РУКОВОЂЕЊЕ - МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА 

1. Руковођење - менторство у изради завршних радова (број радова, име и презиме студента, 
ужа научна област и наслов рада): 

2. Учешће у комисијама за одбрану завршних радова: 

VI. ДОПРИНОС РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ИНСТИТУЦИЈЕ 

Овде навести допринос утврђен чланом 15 Правилника о условима, начину и поступку избора у 
звања наставника и сарадника. 

- Предавач по позиву у реализацији Дипломских академских студија - мастер у оквиру 
предмета  ``Теорија и методика физичког васпитања 3`` са тематиком ``Предшколско физичко 
васпитање`` у школској 2009/10., 2010/11., 2011/12., 2013/14, и 2014/15. године са фондом 
часова на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Београду. 
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

Др Небојша, Томислав, Цветковић, доктор наука у спорту, тренутно запослен  у Високој 
здравственој школи струковних студија, Земун у звању професор струковних студија. Основне 
студије је завршио 1983. на Универзитету у Београду, на Факултету за физичко васпитање, са 
просечном оценом 6,87 и стекао звање професор физичке културе. Године 2016. завршио је Високу 
школу за васпитаче струковних студија, Алексинац са просечном оценом 8,46 и стекао звање  
Струковни васпитач. Дана 14.12.2006. на Факултету за спорт и туризам, Нови Сад, Привредна 
Академија, Самостални и недржавни Универзитет одбранио је магистарску тезу из научне области 
Спорт и стекао звање магистар наука у спорту. На Факултету за спорт и туризам, Нови Сад, 
Привредна Академија, Самостални и недржавни Универзитет године 2009. Одбранио је докторску 
дисертацију из научне области Спорт и стекао звање доктор наука за ужу научну област Спорт. 
Професионално радно ангажовање: 1985-1987 – ОШ``Јанко Катић``, Рогача – наставник физичког 
васпитања;1987-2001 – ПУ ``Јелица Обрадовић``, Младеновац – стручни сарадник за физичко 
васпитање;2001-2016- ПУ ``Јелица Обрадовић``, Младеновац – директор; Школска 2017/18.-Висока 
школа за комуникације, Београд-доцент на предмету Методологија научно-истраживачког рада; 
2018- и даље - Висока здравствена школа струковних студија, Земун- професор на предмету 
Методика васпитања и образовања кроз игру  и Методика физичког васпитања. Добио је велики 
број признања, награде и одликовања за професионални рад. У периоду 2001-2016 налази се на 
руководећој дужности у образовно-васпитној установи као директор ПУ `` Јелица Обрадовић``, 
Младеновац. Аутор је више пројеката(идејних решења вртића од 2008-2017: Спортски вртић Брезе, 
Младеновац: Трим стаза, трим играоница, Дечји стадион ``Орлић``, Спајди систем; вртић  Сунце, 
Младеновац: Сунчева играоница-планетарни полигон, наткривени дечји стадион ``Сунце``;``Спајди 
систем``, ПУ ``Весело детињство``, Рашка. Аутор/коаутор акредитованих програма стручног 
усавршавања запослених у образовању од 2007/08. Учествовао на великом броју домаћих и 
мешђународних научно-стручних скупова са саопштењима и аутор и коаутор радова од 
националног значаја. Предавач по позиву у реализацији Дипломских академских студија - мастер у 
оквиру предмета  ``Теорија и методика физичког васпитања 3`` са тематиком ``Предшколско 
физичко васпитање`` у школској 2009/10., 2010/11., 2011/12., 2013/14, и 2014/15. године са 
фондом часова на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Београду. Активно 
учествовао у карате спорту као као такмичар и тренер у КК,,Младеновац`` и КК ``Црвена Звезда``. 
Носилац мајсторског звања четвртог степена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу 

 42 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

5. ДР ЗОРАН СТАНИШИЋ 

1. Име, име једног родитеља и презиме: Зоран, Томислав, Станишић 

2. Звање: доктор наука физичке културе 

3. Датум и место рођења, адреса: 23.02.1958., Старчево, општина Панчево, Р Србија, адреса: 
Хаџи Нешина бр.9, Пирот (Гарсија Лорке бр.2/25, Београд) 

4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: 
школске 2017/18год. -професор струковних студија на Спортској Академији у Београду 

5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског 
програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски 
назив: 1977/78. – 1982.; Универзитет у Београду, Факултет за физичко васпитање; Физичко 
васпитање; 8.32; професор физичког васпитања. 

6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, 
факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени 
академски назив: 1986-2012.; Универзитет у Нишу; Факултет спорта и физичког васпитања; област: 
физичка култура; магистар наука физичке културе. 

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:  Ефекти специјалног програма 

тренирања на развој ситуационо-моторичких способности кошаркаша 

8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна 
област и просечна оцена: Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу; 
физичка култура; 2013. ; област: физичка култура. 

9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: Ефекти тренинга 

адаптивне кошарке на специфично моторичке и функционалне споосбности адолесцената са 

менталном ретардацијом, 2013. ; доктор наука физичке културе. 

10. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 
добро, задовољавајуће: Руски – чита одлично , говори добро 

11. Област, ужа област: физичка култура 

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: -  

13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање 
запослења и звање - навести сва звања): 
 

1983/1984. – 1986.године. ради при СОФК-а ,Пирот на рекреацији жена-''Аеробик '' и у 
Кошаркашком Клубу Пирот као кондициони тренер првог тима и помоћник тренера .  
 

2000.-2003.године оснива Спортско Друштво ''Гимназијалац'' и ради са млађим категоријама 
(кошарка) . 
 
2015./16., 2017/18.год. -професор струковних студија на Спортској Академији у Београду 
 
2010.-2017. год.-ради у предметној настави у О.Ш.’’Свети Сава’’-Пирот као професор физичког 
васпитања 
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2002.-2010. год.-директор школе (два мандата) у О.Ш. ‘’Свети Сава’’ 
 
1986.-2002. год.-ради у предметној настави као професор физичког васпитања у О.Ш. ‘’Свети Сава’’-
Пирот;1993-1995год. ради у пиротској Гимназији 
 
2000.-2003. год.-са својим спортским пријатељима оснива спортско друштво ‘’ГИМНАЗИЈАЛАЦ’’ где 
ради са млађим категоријама кошаркаша 
 
1985.-2000. год.-ради као кондициони и помоћни тренер првог тима КК-Пирот и кординатор је 
рада млађих категорија у клубу 
 
У два наврата водио припреме скијашког клуба ‘’МИЏОР’’-Пирот 
 
У више наврата радио као учитељ пливања на летовањима школске и предшколске деце. 

Диплому кошаркашког тренера је стекао 1982.године.-Факултет физичког васпитања ,Београд 

Диплому звања Атлетског судије је стекао 1986 године. 

Стручни испит за самостално вршење васпитно-образовне делатности је положио на факултету за 

физичко васпитање у Нишу 1988.године. 

Укупан радни стаж на дан 13.02.2017. је 30 година 5 месеци и 26 дана. 

14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 
- члан управног одбора за школски спорт Пирота; 

- члан радне подгрупе Министарства Просвете школске управе-Ниш, за решавање радног 

ангажовања у просвети; 

-председник синдиката СРПС-а у О.Ш.’’Свети Сава’’-Пирот; 

-председник удружења Ратних Ветерана 1999год.-Пирот (за време НАТО агресије 1999. год. све 

време био на територији Косаова и Метохије ) - носилац пројекта урађена монографија -књига ‘’ 

Споменици палим борцима пиротске општине’’; 

-подпредседник СУБНОР-а општинског одбора –Пирот; 

-добровољни давалац крви; 

 

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС  

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања и издавач): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издавања и 
издавач): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 
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3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне 
изложбе и уметнички наступи): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним националним 
часописима, самосталне или колективне изложбе и уметнички наступи на билатералном нивоу): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 
колективне домаће изложбе и уметнички наступи у земљи): 

а) у ранијем периоду 
Stanišić, Z. (2012). Physical sport activities of intellectually disabled individuals. Acta Medica Medianea, 
51 (2), 45-49. 

Stanišić, Z., Berić, D., Bojić, I., Nurkić, M. & Kocić, M. (2012). The effects of specially adapted basketball 
training program in adolescents with mental retardation: a pilot study. Serbian Journal of Sports Sciences, 
6 (3), 89-93. 

Stanišić, Z., Kocić, M., Aleksandrović, M., Stanković, N. &Radovanović, D. (2012). The effects of specially 
adapted basketball training program in adolescents with mental retardation: a pilot study. Serbian 

Journal Experimental and Clinical Research, 13 (3), 103-107. 
 
Aleksovska - Velickovska, Lence., Meskovska, N., Popovski, L. & Stanišić, Z. (2012). Factor structure of 
psychological space in athletes - members of national teams from different sports in Macedonia, 
Research in Physical Education, 1 (1), 21-24. 

 
Naumvoski, M., Daskalovski, B., Popovski, L. & Stanišić, Z. (2012). The interconnection of the manifested 
qualitative and quantitative variables among participants of the first Macedonian basketball league. 
Research in Physical Education, Sport and Health, 1 (1), 5-10. 
 

Ефекти тренинга адаптивне кошарке на специфично моторичке и функционалне способности 

адолесцената са менталном ретардацијом, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу, 
Универзитет у Нишу, Редни број из евиденције о издатим дипломама 50 у Нишу 13.11.2013.године. 
 
Ефекти специјалног програма тренирања на развој ситуационо-моторичких способности 

кошаркашица, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, Редни број из 
евиденције о издатим дипломама 101 у Нишу 19.10.2012. 

б) у току последњег изборног периода 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 
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7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

8. Учешће у раду жирија на домаћим и страним уметничким изложбама, конкурсима, 
уметничким манифестацијама: 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

9. Уређивање часописа и публикација: 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

10. Обављање консултантских послова: 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

11. Стручни рад (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл.): 

а) у ранијем периоду 

НОСИЛАЦ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА У ПЕРИОДУ ОД 2003 -2010.године (као директор школе):  

1. 2003. године- ''ХАЈДЕ ДА СЕ ДРУЖИМО '' –пројекат је подржан од стране Министарства Просвете. 

Циљ : Унапређење положаја ромске деце у школи . 

2. 2004. године.'' ШКОЛА КОЈА УЧИ ''- пројекат је подржан од стране локалне самоуправе и 

привреде града . Циљ : Унапређење наставе кроз учење страних језика .Направљена је размена 

ученика и наставника О.Ш. ''Свети Сава '' из Пирота и школе из Аустрије , SPOTHAUPTSCHULE из 

VIEZ-a.  

3. 2005. године. -'' БУДУЋНОСТ ПОЧИЊЕ У УЧИОНИЦИ ''-Пројекат је подржан од стране 

министарства просвете и светске банке . Циљ :Информатичка обука наставника и набавка 

информатичке опреме . 

4. 2006.године. –''НЕЋУ ДА БУДЕМ САМ ''- Пројекат је подржан од стране министаратва Рада и 

Социјалне политике . Циљ –Социјална инклузија деце са церебралном парализом ,унапређење 

положаја и права деце са инвалидитетом и остваривање услова за њихову интеграцију и њихово 

равноправно учешће у друштву , обезбеђивање једнаких услова за образовање све деце .Носилац 

пројекта је била невладина организација ''Феникс '' а О.Ш:''Свети Сава'' партнер у практичној 

реализацији(школа има оделења за децу са посебним потребама...) 

5. 2007.године. - ''ДА НАМ КОРАК БУДЕ ИСТИ ''-Пројекат је финансиран од странеминистарства 

Просвете .Циљ :Пројекат је намењен деци из маргинализованих друштвених група.Припрема за 

школу и успостављање подједнаких стартних позицијакод поласка у први разред . 
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6. 2008. године.- ''ПОШТУЈЕМ ТЕ ПРИХВАТАМ ТЕ ''-Пројекат је подржан од стране локалне 

самоуправе. Циљ: Стварање равноправних услова за образовање и васпитања свих 

ученика . 

7. 2009. године. - ''ШКОЛА ЈЕ НАША КУЋА ''- Пројекат је финансиран од стране локалне самоуправе 

и добијен је на конкурсу Општине за остваривање Локалног Плана Акције за децу Општине Пирот 

Циљ: Оснаживање деце из сеоских оделења. 

8. 2010.године. –''БУДИМО ПРИЈАТЕЉИ ''- Пројекат је одобрен на конкурсу Општине за 

остваривање циљева Локалног Плана Акције за децу општине Пирот . Циљ :Социјална инклузија 

деце из маргинализованих друштвених група . 

б) у току последњег изборног периода 

12. Признања, награде и одликовања за професионални рад: 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

13. Остало: 

УЧЕШЋЕ НА АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИМА: 
1. ''За сваког наставника рачунар је неопходно наставно средство '' 
2. Модуларни програм перманентне рачунарске обуке - Модул ''Од играчке до рачунара ''  
3. ''Професионализација оделењских старешина у сарадњи са родитељима '' 
4. ''Школа без насиља '' 
5. Обука за примену образовних стандарда у реализацији завршних испита у  основном 
образовању '' 
6. Менаџмент у образовању – Како управљати новом школом 
7. Финансијски менаџмент у образовању 
8.  Актуелности и унапређивање нормативно- правних делатности у образовању 
9. Програм ''Сви заједно '' 
10. Учешће на првом међународном сипозијуму за директоре Основних школа у Београду ,2010г. 
11. ''Активно учење '' 
12.Безбедност ученика у школским објектима 
13.Час телесног вежбања као основни оперативни облик наставе физичког 
васпитања 
14.Здрави стилови живота-''ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ'' 
15.Искуства наставне праксе физичког васпитања у раду са децом са сметњама у развоју 
примењивана у инклузивном образовању 
16.Пројекат : АЛКОХОЛ И МЛАДИ ...презентован 27.05.2015г у ОШ ‘’Свети Сава’’ 

Организовао је и реализовао, у више наврата, кошаркашке кампове на Златибору за млађе 
категорије - пионири у кампу ''Јуниор''.  

Са школском секцијом из кошарке је четири пута учествовао на републичким такмичењима. 
Године 1997. у Борчи-Београд (женска кошарка) је освојио четврто место у Републици; 2000. 
године  у Зрењанину на Школским олимпијским играма Србије освоја седмо место (пионирска 
селекција).  
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У Зајечару 2004. са пионирском селекцијом освоја треће место у републици на школској 
Олимпијади и 2010. поново учествује на Републичком такмичењу и осваја седмо место са 
пиониркама-кошарка.  

Године 2012/2013. три ученика (као њихов тренер) учествују на првом републичком такмичењу у 
тенису у Пироту.  

На његову иницијативу и подршку радника школе организује се школски ХОР састављен од 
радника – наставника школе где се на прави начин показало активно учешће и подршка 
ученицима код обележавања Дана школе.  

Сарађивао је са Домом културе, Предшколском установом и осталим школама у граду као и 
омогућио учешће “Малог хора” ОШ “Свети Сава'' у пројекту и свечаној академији Гимназије ''Креће 
се лађа Француска''. 

У више наврата реализовао је и програм “Обука непливача” у предшколској установи и са 
школском децом за време летњег распуста.  

Као тренер, две сезоне заредом, водио је припреме у скијашком клубу ''МИЏОР'' на Брезовици. 

 
 

IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ: 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника): 

1. Назив студијског програма, Наставно-стручног предмета (модула, курса), година студијског 
програма и фонд часова: 

Школска 2015/16.година - предмети: Технологија и методика спортске рекреације, Методика рада 

тренера спортске рекреације, Унапређење здравља кроз спорт и рекреацију, Технологија и 

методика активног одмора, Технологија и методика спортске рекреације у слободном времену и 

Методика спортске рекреације у туризму. 

Школска 2017/18.година – предмети из уже научне области Спорт 

2. Педагошко искуство: 
1985- 2000 - Кошаркашки клуб – Пирот - кондициони и помоћни тренер (први тим) и 
кординатор омладинског погона клуба 

1986-2002.  - О.Ш.''Свети Сава''- Пирот - професор физичког васпитања 

1993-1995. - Гимназија – Пирот - професор физичког васпитања 

2000-2003. - Спортско друштво ''Гимназијалац '' - Тренер млађих категорија кошаркаша 

Школска 2015/16.година - Висока школа струковних студија ``Спортска академија``из Београда, 
Професор струковних студија – ужа област Спорт и рекреација за предмете: Технологија и 
методика спортске рекреације, Методика рада тренера спортске рекреације, Унапређење здравља 
кроз спорт и рекреацију, Технологија и методика активног одмора, Технологија и методика 
спортске рекреације у слободном времену и Методика спортске рекреације у туризму. 

Школска 2017/18.година - Висока школа струковних студија ``Спортска академија`` из Београда, 
Професор струковних студија – ужа научна област Спорт 
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3. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на 
предмету, са фондом часова): 

4. Оцена приступног предавања: 

б) Садашњи наставни рад (за избор у више звање наставника – професор струковних студија) 

1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд 
часова (по врстама и степенима студија): 

2. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева): 

3. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу 
у настави (задатака, демонстрационих огледа, групних радова и сл.): 

4. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач): 

5. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. - наслов, аутор, година издавања, 
издавач): 

6. Награде и признања високошколске установе, педагошких и научних асоцијација: 

7. Мишљење студената о педагошком раду наставника ако је формирано у складу са општим 
актом високошколске установе: 

8. Остало: 

V. РУКОВОЂЕЊЕ - МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА 

1. Руковођење - менторство у изради завршних радова (број радова, име и презиме студента, 
ужа научна област и наслов рада): 

2. Учешће у комисијама за одбрану завршних радова: 

VI. ДОПРИНОС РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ИНСТИТУЦИЈЕ 

Овде навести допринос утврђен чланом 15 Правилника о условима, начину и поступку избора у 
звања наставника и сарадника. 
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

Кандидат др Зоран Станишић  уписао је школске  1977/1978. године Факултет физичког васпитања 
(данашњи назив - Факултет спорта и физичког васпитања ) у Београду и дипломирао у року 
1982.године,  са просечном оценом 8,32. Последипломске студије уписује 1988. године у Београду 
и студирање наставља у Нишу 2011. године. и магистрирао је 02.02.2012. године са темом: ''Ефекти 
специјалног програма тренирања на развој ситуационо-моторичких способности кошаркашица''. 
Дана, 21.09.2013. године одбранио је докторску дисертацију. Диплому кошаркашког тренера 
стекао је 1982.године на Факултету физичког васпитања, Београд. Диплому звања Атлетског судије 
стекао је 1986. године. Стручни испит за самостално вршење васпитно-образовне делатности 
положио је на Факултету за физичко васпитање у Нишу 1988.године. Оснивач је пионирске школе 
кошарке и координатор млађих категорија у клубу. У КК-Пирот радио је до 1999. године, а 2000. 
године оснива Спортско Друштво ''Гимназијалац'' и ту ради до 2003. године са млађим 
категоријама (кошарка). Др Зоран Станишић организовао је и реализовао, у више наврата, 
кошаркашке кампове на Златибору за млађе категорије - пионири . Стални радни однос засновао 
је 1986. године у ОШ ''Павле Крстић'' (садашња ОШ“Свети Сава”) и ради у настави као професор 
физичког васпитања са пуним радним временом . Године 1993. и 1994. ради у Гимназији – Пирот, а 
затим поново у матичној школи. Поред рада у школи паралелно ради и у клубу (КК ''Гимназијалац'' 
Пирот). Године 2002. је конкурисао за директора ОШ ''Свети Сава'' и руководио у два мандата до 
2010.године.  На његову иницијативу и подршку радника школе организује се школски ХОР 
састављен од радника – наставника. Треба истаћи и сарадњу са Домом културе, Предшколском 
установом и осталим школама у граду као и учешће “Малог хора” ОШ “Свети Сава'' у пројекту и 
свечаној академији Гимназије ''Креће се лађа Француска''... У више наврата реализовао је и 
програм “Обука непливача” у предшколској установи и са школском децом за време летњег 
распуста. Као тренер, две сезоне заредом, водио је припреме у скијашком клубу ''МИЏОР'' на 
Брезовици. Учествовао је на великом броју акредитованих семинара. Као директор школе био је 
носилац и реализоатор великог броја пројеката. Члан управног одбора за школски спорт Пирота, 
радне подгрупе Министарства Просвете школске управе-Ниш, групе за решавање радног 
ангажовања у просвети, председник синдиката СРПС-а у О.Ш.’’Свети Сава’’-Пирот и удружења 
Ратних Ветерана 1999. год.-Пирот (за време НАТО агресије 1999. год. све време био на територији 
Косова и Метохије ),као носилац пројекта урађена монографија -књига ‘’ Споменици палим 
борцима пиротске општине’’, потпредседник СУБНОР-а општинског одбора –Пирот, добровољни 
давалац крви. Школске 2015/16. и 2017/18. године предаје на  Високој школи струковних студија 
``Спортска академија``из Београда, у звању Професор струковних студија за  ужу област Спорт и 
рекреација, предмете: Технологија и методика спортске рекреације, Методика рада тренера 
спортске рекреације, Унапређење здравља кроз спорт и рекреацију, Технологија и методика 
активног одмора, Технологија и методика спортске рекреације у слободном времену и Методика 
спортске рекреације у туризму. Објавио је 5 научна рада. 
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

6. ДР ПАВЛЕ РУБИН 

1. Име, име једног родитеља и презиме: Павле, Карло, Рубин 

2. Звање: доктор наука из физичке културе 

3. Датум и место рођења, адреса: 23.04.1964, Житиште, адреса: Слободан Бајића 1/39, Нови 
Сад 

4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: -  

5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског 
програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски 
назив: 1983/84 - 1989, Универзитет у Новом Саду, Факултет физичке културе, смер- Спорт, 
Просечна оцена 8,15, дипломски рад 10,00; професор физичког васпитања- дипломирани тренер 
кошарке 

6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, 
факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени 
академски назив: 1989/90 - 1995, Универзитет у Новом Саду, Факултет физичке културе, смер- 
Спорт, Просечна оцена 8,40, магистар физичке културе из научне дисциплине спорт  

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: Техничко-тактичка активност 

кошаркаша непосредно пре и након долажења у посед лопте. 

8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна 
област и просечна оцена: Универзитет у Новом Саду, Факултет физичке културе, година одбране 
1997, Спорт 

9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање:   Ефективност 

различитих програма тренажног процеса кошаркаша, 1997, доктор наука из физичке културе 

10. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 
добро, задовољавајуће: енглески – напредни ниво, немачни – почетни ниво 

11. Област, ужа област: Физичка култура, Кинезиологија, Физичко васпитање и спорт, Kошарка 

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:- 

13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање 
запослења и звање - навести сва звања): 

1990-1991 – ОШ``Јован Поповић``, Чока – професор физичког васпитања; 

1991-2008- Факултет физичке културе Универзитета у Новом Саду на настваним предметима 
Кошарка 1 (1.година студија), Теорија и методика кошарке са праксом (4.година студија): 

                       - 1991-1995 – асистент приправник 

                       - 1995-1998-асистент 

                       - 1998-2003 – доцент 

                       - 2003-2008 – ванредни професор; 

2008-2012- Спортска Академија, Београд – професор на наставним предметима: Теорија и историја 
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спорта (1.година студија), Технологија и методика тренинга  - екипни спортови (2.година студија), 
Технологија и методика тренинга  са млађим категоријама- екипни спортови (2.година студија), 
Технологија и методика тренинга жена - екипни спортови (2.година студија), Основе стручног рада 
тренера (3.година студија); 

2012-2017 – Факултет за спорт и туризам ТИМС, Нови Сад – ванредни професор: 

                    - 2013-2014 – основне студије : Теорија физичке културе (са историјом) – 1.год студија 

                    - 2014-2017 – основне студије: Кинезиологија- 1.год. студија, Колективни спортови 1 
(кошарка, одбојка) 2.год, Колективни спортови 2 (фудбал, рукомет) 2.год, Кошарка 1 (2.год. са 
усмерењем), Кошарка 2 (3.год) 

                                          -  мастер студије – Историјски контекст и савремени трендови физичког 
васпитања у Европи 

                                           - докторске студије – Моделовање и управљање у колективним спортовима 

Предавач по позиву: 

 - Спортска Академија, Београд – на предметима: Технологија кошарке и Методика кошарке са 
праксом – 1996/97 Виши предавач, 1997-2016 – професор 

- Факултет физичке културе Европског центра за мир и развој – ЕЦПД, Бања Лука-Београд, 2001-
2008 

14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

2001-2003 – шеф катедре за спортске игре на Факултету физичке културе, Нови Сад 

2003-2006 - шеф катедре за спортове на Факултету физичке културе, Нови Сад 

2006-2008 - шеф катедре за спортске игре на Факултету спорта и физичког васпитања, Нови Сад 

2004-2006 – члан Савета Факултета физичке културе, Нови Сад 

1991-2008- члан Наставно-научног већа Факултета физичке културе, Нови Сад 

2004-2006 – представник Факултета физичке културе, Нови Сад (члан комисије) у Центру за 
менаџмент у спорту Универзитета у Новом Саду (Асоцијација центра за интердисциплинарне и 
мултидисциплинарне студије и истраживања АЦИМСИ) 

2008-2012 – члан Наставно научног већа на Спортској Академији, Београд 

2008-2017 – члан Наставно научног већа и члан Већа докторских студија на ТИМС-у  

Од 1993 – члан удружења кошаркашких тренера Југославије (Србије) – ФИБА тренерска лиценца 

Од 1996 – члан Антрополошког друштва Југославије (Србије) 

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС  

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања и издавач): 

а) у ранијем периоду 

Рубин, П. (1998). Кошарка – методика и техника, СИА, Нови Сад, 174 стр. 

Рубин, П. (2001). Кошарка – тактика, СИА, Нови Сад, 154 стр. 
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б) у току последњег изборног периода 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издавања и 
издавач): 

а) у ранијем периоду 

Група аутора (1996). Правила 28 олимпијских дисциплина (П. Рубин. Поглавље Кошарка). Нови Сад, 
пп 60-62 

б) у току последњег изборног периода 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне 
изложбе и уметнички наступи): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним националним 
часописима, самосталне или колективне изложбе и уметнички наступи на билатералном нивоу): 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 
колективне домаће изложбе и уметнички наступи у земљи): 

а) у ранијем периоду 

Рубин, П. (1995). Активности кошаркаша непосредно пре долажења у посед лопте с обзиром на 
играчку позицију. Физичка култура 1-2, Подгорица, пп 248-257. 

Рубин, П. (1996). Неопходност повезаности тренажног процеса са структуром кошаркашке игре. 
Годишњак 8 , Факултет физичке културе, Београд, пп 294-298. 

Рубин, П. (2008). Ефекти тренинга на мерене специфично-моторичке способности кошаркаша и 
кошаркашица. кадетског узраста. Спорт Монт, часопис за спорт, физичко васпитање и здравље, 
број 15,16,17/4. Црногорске Спортске Академије, Подгорица, 72-78 ИССН 1800-5918. 

Рубин, П. (2009). Значај стратешких информација за планирање у кошарци.. Спорт Монт, часопис за 
спорт, физичко васпитање и здравље, Црногорске Спортске Академије, Подгорица, 216-222 ИССН 
1800-5918. 

Рубин, П. (2009). Ефекти тренинга на мерене специфично-моторичке способности кошаркашица 
кадетског узраста. Спорт Монт, часопис за спорт, физичко васпитање и здравље, Црногорске 
Спортске Академије, Подгорица, пп 223-228, ИССН 1800-5918. 

Рубин, П. (2009). Разлике између  кошаркаша и кошаркашица кадетског узраста у процењеном 
нивоу когнитивних способности. Гласник Антрополошког друштва Србије, Нови Сад, пп 101-107 
ИССН 1820-7936, УДК 572(05) 

Rubin, P. (2009). Effects of ten-day programmed training on specific-motor abilities 15-year-old baketball 
players. Serbian yuornal of Sports Sciences, belgrad, 3(1-4): pp 135-144, UDC 796.323.2.015, ISSN 1820-
6301, ID 17110401.  

Рубин, П., Перушко, П., (2010). Интервали активне игре и паузе на кошаркашким утакмицама. 
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Спорт Монт, часопис за спорт, физичко васпитање и здравље, број 23-24, Црногорске Спортске 
Академије, Подгорица, пп 9-15, ISSN 1451-7485 

Рубин, П., Перушко, П., (2010). Важност стратешких информација за развој кошаркашког клуба 
``Бенетон``, Тревизо.. Спорт Монт, часопис за спорт, физичко васпитање и здравље, број 23-24, 
Црногорске Спортске Академије, Подгорица, пп 16-22, ISSN 1451-7485 

Рубин, П.(2010). Принципи система ``прилагодљиве одбране на целом терену у кошарци. Спорт 
Монт, часопис за спорт, физичко васпитање и здравље, број 23-24, Црногорска Спортска 
Академија, Подгорица, пп 23-29, ISSN 1451-7485 

Rubin, P., Vasiljev, R., I. Vasiljev, S. Milosavljević (2011). Comparing the foot loading characteristics of 
female basketball players when initiating offens. Footwear science, vol 3, number S1, june 2011, 
Taylor&Francis, Tubingen, pp 137-141, ISSN 1942/4280 

Rubin, P. (2013). Razlika u pojedinim obeležjima igre košarkaša nam finalnim utakmicama u odnosu na 
kriterijum: pobednik/poraženi. TIMS Acta, Journal of Sports, sciences, tourism and wellness, Vol 7 No 2, 
fakultet za sport I turizam, Universiteta Educons, Novi Sad pp 67-76, ISSN 1452-9467, UDK 796+338.48 

Stupar, D., Romanov, R., Kerić, M., Rubin, P., Hrnjić, J (2014). The importance of directed phisical activity 
programs for preschool population, Sport Science,7 (2), pp 107-119, ISSN 1840-3662, UDK 796 

Stupar, D., Fratrić, F.., Nešić, M.,  Rubin, P., Međedović, B. (2015). The Effects on Experimental program 
of speed development in  preschool children, Facta Univeritas, series Physical education and sport, 13 
(1), pp 139-148, UDK 796.01.012:052.2 

Vasiljev, R ,Rubin, P.,., I. Vasiljev, S. Milosavljević (2017). Influence of a traning session on redistribution 
of underfoot pressure in basketball players. Footwear science, 9, number S1, Taylor&Francis, Tubingen, 
pp 51-52, ISSN 1942/4280 

Kerić, M ., Rubin, P., Ujsasi, D., Fratrić, F., Radulović, N.. (2017).  Significance of the differences in motor 
ibilities and morphological characteristics between boys and  girls aged 9 to 11 for physical education 
optimization. , Facta Univeritas, series Physical education and sport, 15 (1), pp 115-123, UDK 796.01 

Vasiljev, R., Rubin, P., I. Vasiljev, S. Milosavljević (2017). Transfer of under-foot load and mechanisms of 
control in dart sports. Footwear science, 9:sup 1, Taylor&Francis, Tubingen, pp 137-141, ISSN 1942/4280 

 

б) у току последњег изборног периода 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

а) у ранијем периоду 

Rubin., P. (1994). Metodika tehničko-taktičke pripreme u košarci. Zbornik radova naučnog skupa ’’ 
Pripremanje nastavnika fizičkog vaspitanja za realizaciju nastavnih planova i programa dece i omladine’’. 
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Fizičke kulture, pp 320-326 

Rubin., P. (1996).Tehničko-taktička aktivnost košarkaša NBA lige u posedu lopte pri organizaciji napada. 
Međunarodni simpozijum FIS Komunikacije , Zbornik 5, FFK, Niš, pp 340-345 

Rubin., P. (1996). The team defence activity factor structure of the NBA League basketball Players, 4th 
Intenacioanl Congress on Psisical Education and Sport, Review of papers-scientific asembly Komitini 
Greece, pp 153-160 

Rubin., P. (1997). faktorska struktura dolaženja u posed lopte bekova NBA lige u posedu lopte pri 
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organizaciji napada. Međunarodni simpozijum FIS Komunikacije , Zbornik 6, FFK, Niš, pp 340-344 

Rubin., P. (1997). Usavršavanje tehničko-taktičke aktivnosti  u košarci. Prvi međunarodnii simpozijum 
fizičke kulture, Inovacije u fizičkom vaspitanju dece u srednjim školama. Univerzitet u Novom Sadu, 
Fakultet Fizičke kulture, pp 54-60 

Madić, D., Rubin., P. (1997). Neki problemi u vezi sa lateralnom dominacijom školske dece. Letwa škola 
pedagoga fizičke kulture, Stručno naučni skup sa međunarodnim učešćem ’’Uloga nastavnika u svetu koji 
se menja’’, Zbornik radova 10, Aranđelovac,, pp 193-197 

Rubin, P., Nićin, Đ., Kormanjoš, A. (1997). Razlike u antropometrijskim dimenzijama košarkaša-kadeta s 
obzirom na igračku poziciju. 5.naučni skup sa međun. Učešćem ’’Şport, zdravlje stanovnika’’, Zbornik 
radova 11, Novi Sad, pp 182-186 

Rubin, P. (1998). Successively education of technical – tactical elements in basketball. Rewiev of papers. 
1. internacional symposium of physical education..... Univerzitet u Novom Sadu FFK, Univerzitet u Nišu- 
FF,, Univerzite u Beogradu FFK, pp 125-135 

Rubin., P, Madić, D.,. (1999). Funkcionalna sposobnost košarkaša kadetskog uzrasta procenjena Lorentz-
ovim testom. 7.međunarodni simpozijum ’’Sport, fizička aktivnost i zdravlje u trećem milenijumu. 
Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton, pp 75-80  

Madić, D., Rubin., P, (1999). Objektivnost studenata fakulteta fitičke kulture pri subjektivnom 
procenjivanju sopstvenih motoričkih sposobnosti. 7.međunarodni simpozijum ’’Sport, fizička aktivnost i 
zdravlje u trećem milenijumu. Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton, pp 88-90 

Rubin., P. (2000). Testovi košarkaških situacion-motoričkih sposobnosti za učenike osnovnih i srednjih 
škola. simpozijum sa međunarodni učešćem Efekti različitih modela nastave fizičkog vaspitanja na 
psihosomatski status dece i omladine. Zbornik radova, pp 181-184 

 Rubin., P, (2000). Razlike u efektima treninga između dve grupe košarkaša u testovima za procenu 
situaciono-motoričkie sposobnosti manipulacije loptom. 8.međunarodni simpozijum ’’Sport, fizička 
aktivnost i zdravlje u trećem milenijumu. Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton, pp 201-206 

Rubin., P, (2001). Sport kao sredtsvo za okorišćenje pojedinca na štetu sporta. Zbornik radova 
9.međunarodnog simpozijum ’’Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. Univerzitet u Novom Sadu, 
Novosadski maraton, pp 155-160 

Rubin., P, Vučković, I. (2005). Značaj takmiččarskog iskustva  košarkaša za konačan plasman timova na 
tabeli. 12.međunarodni simpozijum ’’Ekologija, Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. Univerzitet u 
Novom Sadu, Novosadski maraton, pp 84-89 

Rubin., P, Stojanović, M., Stojanović, M, Fratrić, F.(2006). kvantitativne razlike motoričkog statusa i 
inteligencije dečaka i devojlica uzrasta 4-7 godina sa teritorije Novog Sada. Zbornik radova 
interdisciplinarne naučne konferencije sa međunarodnim učešćem, Antropolški status  i fizička aktivnost 
dece i omladine. Univerzitet u Novom Sadu, FFK, pp45-50 

Stojanović, M., Rubin., P, Stojanović, M, Fratrić, F.(2006). komparativna analiza relacije motoričkog 
statusa i inteligencije dečaka i devojlica uzrasta 5-6 godina. Zbornik radova interdisciplinarne naučne 
konferencije sa međunarodnim učešćem, Antropolški status  i fizička aktivnost dece i omladine. 
Univerzitet u Novom Sadu, FFK, pp225-230 

Fratrić, F., Rubin., P.(2006). kvalitativne razlike motoričkog statusa dečaka i devojčica uzrasta 4-7 godina 
sa teritorije Novog Sada. Zbornik radova interdisciplinarne naučne konferencije sa međunarodnim 
učešćem, Antropolški status  i fizička aktivnost dece i omladine. Univerzitet u Novom Sadu, FFK, pp 51-56 
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Rubin., P, Peruško, P. (2007). Efikasnost napada u zavisnosti od trajanja.  Zbornik radova 
13.međunarodnog internacionalnog simpozijum ’’Ekologija, Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. 
Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton, pp 16-34 

Rubin., P, Badža V. (2007). Razlike u načinu dolaska u posed lopte između košarkaša na poziciji beka i 
centra učesnika SP Atina 98. .  Zbornik radova 13.međunarodnog internacionalnog simpozijum 
’’Ekologija, Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton, pp 
81-88 

Rubin., P, Peruško, P. (2007). Realizacija napada košarkaša 1 na 1.  Zbornik radova 14.međunarodnog 
interdisciplinarnog simpozijum ’’Ekologija, Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. Univerzitet u Novom 
Sadu, Novosadski maraton, pp 234-240 

Rubin., P, Peruško, P. (2007). Efikasnost košarkaša u tranzicionoj igri u fazi napada.  Zbornik radova 
14.međunarodnog interdisciplinarnog simpozijum ’’Ekologija, Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. 
Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton, pp 227-233 

Rubin., P.(2007). Razlike između košarkaša i košarkašica kadetskog uzrasta utvrđene merenjem 
specifično-motoričkih sposobnosti. Zbornik radova interdisciplinarne naučne konferencije sa 
međunarodnim učešćem, Antropološki status  i fizička aktivnost dece i omladine. Univerzitet u Novom 
Sadu, FFK, pp 163-171 

Rubin., P, Peruško, P. (2007). Efikasnost napada košarkaša u situaciji narušene ravnoteže odbrambene 
ravnoteže. Zbornik radova međunarodne naučne konferencije ’’ Analitika i dijagnostika fizičke 
aktivnosti’’. Univerzitet u Beogradu , Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Olimpijski komitet Srbije, 
Beograd, pp 211-220, ISBN 978-86-80255-39-2 

Rubin., P, Peruško, P. (2007). Efikasnost napada košarkaša nakon saradwe blokadama. Zbornik radova 
međunarodne naučne konferencije ’’ Analitika i dijagnostika fizičke aktivnosti’’. Univerzitet u Beogradu , 
Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Olimpijski komitet Srbije, Beograd, pp 202-210, ISBN 978-86-80255-
39-2 

Badža, V., Rubin., P, (2007). Razlike u načinu dolaska u posed lopte između košarkaša na poziciji krila i 
centra učesnika SP Atina 98.. Zbornik radova međunarodne naučne konferencije ’’ Analitika i dijagnostika 
fizičke aktivnosti’’. Univerzitet u Beogradu , Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Olimpijski komitet 
Srbije, Beograd, pp 145-152, ISBN 978-86-80255-39-2 

Vasiljev, R. Rubin, P., Vasiljev A., Milosavljević s., (2013). Level of stability and load feet in female and 
male basket ball players before and after trainings. 24.Congress of the Internacional Societz of 
Biomecanics, 15 Brazilian congress of biomechanics 

Rubin, P., Vasiljev, R. Vasiljev A., Ivanović, Stupar D.., (2015).konferencija Kraskovo, Rusija 

Vasiljev, R. Vasiljev A., Rubin, P., Milosavljević (2016).konferencija Kraskovo, Rusija 

Vasiljev, R. Rubin, P., Vasiljev A., Milosavljević (2016).konferencija Kraskovo, Rusija 

Vasiljev, R. Vasiljev A., Rubin, P., Milosavljević (2016).konferencija sa međunarodnim učešćem, Rusija 

Rubin, P., Fratrić, F., Kerić, M . (2017).  Karakteristike trenera najvažnije za uspešno upravljanje 
trenažnim procesom u košarci (sportu). Zbornik radova 3. međunarodne naučne konferencije ’’ Sport, 
zdravlje, životna sredina. Fakultet za sport, Beograd, pp 29-33, ISBN 978-86-6385-013-2 

Vasiljev, R. Vasiljev A., Milosavljević, Rubin, P., (2017).konferencija Kraskovo, Rusija ISBN 978-5-90871-
66-44, pp 376-381 
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SAOPŠTENJA NA MEĐUNARODNIM NAUČNIM SKUPOVIMA (ŠTAMPANI U IZVODU): 

Rubin., P. (1995).Tehničko-taktička aktivnost košarkaša NBA lige u posedu lopte pri organizaciji napada. 
Međunarodni simpozijum FIS Komunikacije , Zbornik sažetak 5, FFK, Niš, pp 41 

Rubin., P. (1996). The team defence activity factor structure of the NBA League basketball Players, 4th 
Intenacioanl Congress on Psisical Education and Sport, Review of papers-scientific asembly Komitini 
Greece, pp 160 

Rubin., P, Madić, D.,. (1997). Funkcionalna sposobnost košarkaša kadetskog uzrasta procenjena Lorentz-
ovim testom. 1.međunarodni kongres ’’Sport i zdravlje’’. Jahorina, pp 55  

Rubin, P. (1996). Tehničko-taktički elementi igre učesnika Evropskog prvenstva Atina 95. Summary 
proceeding. 1st internacional scientific conferense, Skopje, pp 48  

Madić, D., Protić,- Gava, B. Rubin, P. (1996). Some problems in the estimation of the development in 
flexibility and motor tests in witch longitidinal unit measures were treated. Summary proceeding. 1st 
Internacional scientic conference, Skopje, pp 31 

Rubin., P. (1996). Tehničko-taktički elementi igre košarkaških ekipa učesnica Olimpijskih igara Atalanta 
1996. .Komitini Greece, pp 160 

Rubin, P. Milošević, P, Obradović, B. (1998).  The workout efffectiveness during the preparatory period of 
the wheelchair basketball club Narodna lutrija, 3rd Europen Conference in adapted physical Activity, 
thessalonik, pp 110 

Milošević, P, Rubin, P., Obradović, B. (1998).  Effects  of basic preparation of the wheelchair basketball 
players on lactate concentration in blood. 3rd Europen Conference in adapted physical Activity, 
thessalonik, pp 124 

Milošević,Z, Obradović, B. Rubin, P (1998).  Quantitative changes of  body composition of the wheelchair 
basketball players during  preparatory period. 3rd Europen Conference in adapted physical Activity, 
thessalonik, pp 141 

Rubin., P., Mandić, D. (1998). Factor structure of activities in gainging possession of the ball  NBA League 
Centres, 6th Intenacioanl Congress on Psisical Education and Sport, Komitini Greece 

Rubin., P., Badža, V. (1998).Tehnika dodavanja finalista plej-ofa košarkaškog prvenstva Jugoslavije 
1997/98. 7. međunarodni simpozijum FIS Komunikacije, FFK, Niš, 38, (M34) 

Rubin., P. , Badža, V. (1998).Tehničko-taktički elementi igre učesnika evropskih prvenstava u košarci. 7. 
međunarodni simpozijum FIS Komunikacije, FFK, Niš, 39 (M34) 

Stojanović, M., Rubin, P. Važić, M., Fratrić, F. (2006). Procena eksplozivne snage donjih ekstremiteta kod 
košarkaša pionirskog i kadetskog uzrasta, XLV Kongres Antroploškog društva Jugoslavije  sa 
međunarodnim učešćem, Crna Gora, Bar pp 118 

Rubin, P., Stojanović, M.(2006). Razlike u motoričkom statusu  košarkaša pionirskog uzrasta, XLV Kongres 
Antroploškog društva Jugoslavije  sa međunarodnim učešćem, Crna Gora, Bar pp 117 

Stupar, D., Jezdimirović, T.,  Rubin, P., Međedović, B. (2014). The potential of sports and recreation 
tourism of Novi Sad. The first Internacional Scientific Conferences ’’ Tourism and Development’’, Faculty 
of Sport and Tourism. Educons University Serbia, Faculty of Tourism, University of Maribor, Slovenia,  
nOvi Sad pp38 

Rubin, P. (2014). Učenje dece predškolskog uzrasta kolektivnim sportovima. Zbornik sažetaka sa 
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Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem ’’ Razvojne karakteristike deteta predškolskog uzrasta 
Fakulteta za sport i turizam, Novi Sad pp 45-46 

б) у току последњег изборног периода 

7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

а) у ранијем периоду 

Rubin., P. (1996). Faktorska struktura aktivnosti za  dolaženje u posed lopte krila NBA lige. Zbornik 
sažetaka 5 međunarodnog Savetovanja ’’Sportske povrede i trenažni proces , Novi Sad, pp 60 

Rubin., P. (1996). Faktorska struktura aktivnosti za dolaženje u posed lopte bekova NBA lige., Zbornik 
sažetaka 5  FIS Komunikacije, FFK, Niš, pp 74 

Rubin, P. , Badža, V. (1998).  Uspešnost polaganja tehničko-taktički elemenata i akcionih celina košarke 
Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu. Zbornik sažetaka II simpozijuma sa međunarodnim učešćem 
’’Fizička Kultura i sport’’, FFK Novi Sad, pp 22 

Rubin., P, Madić, D.,. (1999). Funkcionalna sposobnost košarkaša kadetskog uzrasta procenjena Lorentz-
ovim testom. 7.međunarodni simpozijum ’’Sport, fizička aktivnost i zdravlje u trećem milenijumu. 
Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton, pp 75-80  

Rubin., P, (1999). Razlike u efektima treninga između dve grupe košarkaša u testovima za procenu 
preciznosti dodavanja. Uvodni referati sa zbornikom sažetaka naučnog skupa sa međunarodnim učešćem  
Evaluacija dometa istraživanja u sportu. FFK, Novi Sad, pp116 

Rubin., P, (1999). Razlike u efektima treninga između dve grupe košarkaša u testovima za procenu 
koordinacije. Uvodni referati sa zbornikom sažetaka naučnog skupa sa međunarodnim učešćem  
Evaluacija dometa istraživanja u sportu. FFK, Novi Sad, pp177 

Rubin., P, (2001). Sport kao sredstvo za okorišćenje pojedinca na štetu sporta. Zbornik sažetaka 
9.međunarodnog simpozijum ’’Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. Univerzitet u Novom Sadu, 
Novosadski maraton, pp 45 

Rubin., P, Badža, V. (2002). Komparacija primene različitih aktivnosti košarkaša u posedu lopte na dva 
takmičenja.  Zbornik sažetaka 13.međunarodnog internacionalnog simpozijum ’’Sport, fizička aktivnost i 
zdravlje mladih. Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton, pp 107 

Badža V., Rubin., P, (20072). Razlike u načinu dolaska u posed lopte između košarkaša na poziciji beka i 
krila učesnika SP Atina 98.  Zbornik sažetaka 13.međunarodnog internacionalnog simpozijum ’’Sport, 
fizička aktivnost i zdravlje mladih. Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton, pp 106-107 

Rubin., P, Peruško, P. (2005). Efikasnost napada u zavisnosti od trajanja.  Zbornik sažetaka 
13.međunarodnog internacionalnog simpozijum ’’Ekologija, Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. 
Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton, pp 4, ISBN 86-86025-02-1 

Rubin., P, Peruško, P. (2006). Efikasnost košarkaša u tranzicionoj igri u napadu.  Zbornik sažetaka 
14.međunarodnog interdisciplinarnog simpozijum ’’Ekologija, Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. 
Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton, pp 51-52 ISBN 86-86025-03-X 

Rubin., P, Peruško, P. (2006). Efikasnost napada košarkaša nakon saradnje blokadama. Program i 
apstrakti međunarodne naučne konferencije ’’ Analitika i dijagnostika fizičke aktivnosti’’. Univerzitet u 
Beogradu , Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Olimpijski komitet Srbije, Beograd, pp 70-71 

Rubin., P, Peruško, P. (2006). Realizacija napada košarkaša 1 na 1.  Zbornik sažetaka 14.međunarodnog 
interdisciplinarnog simpozijum ’’Ekologija, Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. Univerzitet u Novom 
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Sadu, Novosadski maraton, pp 52 ISBN 86-86025 

Rubin., P, Peruško, P. (2007). Aktivnosti košarkaša finalista NBA lige u sezonama 2004/5 i 2005/6 
neporedno pre dolaska u posed lopte.  Zbornik sažetaka 15.međunarodnog interdisciplinarnog 
simpozijum ’’Ekologija, Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski 
maraton, pp 67 

Rubin., P, Peruško, P. (2007). Aktivnosti košarkaša na poziciji beka NBA lige u sezonama 2004/5 i 2005/6 
neporedno pre dolaska u posed lopte.  Zbornik sažetaka 15.međunarodnog interdisciplinarnog 
simpozijum ’’Ekologija, Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski 
maraton, pp 67-68 

Rubin., P, Peruško, P. (2008). Realizacija napada košarkaša nakon skoka u prednjem polju.  Zbornik 
sažetaka 16.međunarodnog interdisciplinarnog simpozijum ’’Ekologija, Sport, fizička aktivnost i zdravlje 
mladih. Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton, pp 14-15 

Rubin., P, Peruško, P. (2008). Efikasnost i broj pokušaja realizacije košarkaša u odnosu na etape napada.  
Zbornik sažetaka 16.međunarodnog interdisciplinarnog simpozijum ’’Ekologija, Sport, fizička aktivnost i 
zdravlje mladih. Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton, pp 15-16 

Rubin., P, (2008). Efekti programiranog desetodnevnog tretmana na merene specifično-motoričke 
sposobnosti košarkaša uzrasta od 15 godina. Zbornik sažetaka  XLVIII Kongresa Antroploškog društva 
Srbije sa međunarodnim učešćem , Kruševac, pp 46 

Rubin., P, (2009). Osnovni košarkaški stav u napadu-činioci od kojih bi trebalo da zavisi.  Zbornik sažetaka 
17.međunarodnog interdisciplinarnog simpozijum ’’Ekologija, Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. 
Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton, pp 35-36 

Rubin., P, (2009). Kriterijumi za izbor trenera u košarci.  Zbornik sažetaka 17.međunarodnog 
interdisciplinarnog simpozijum ’’Ekologija, Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. Univerzitet u Novom 
Sadu, Novosadski maraton, pp 37-38 

Rubin, P. Vasiljev, R.. (2010). Biomehaničke karakteristike opterećenosti stopala košarkašica prilikom 
zauzimanja standardnog osnovnog stava u napadu u odnosu na predloženi model. XLIX Kongres 
Antropološkog društva Srbije  sa međunarodnim učešćem, Vrdnik pp 96 

Vasiljev, R., Rubin, P. (2010). Biomehaničke karakteristike opterećenosti stopala prilikom izvođenja 
modifikovanog ’’Romberg’’ testa kod košarkašica juniorki. XLIX Kongres Antropološkog društva Srbije  sa 
međunarodnim učešćem, Vrdnik pp 97 

Rubin, P. (2015). Izbor kinezioloških aktivnosti u radu  sa predškolcima. Naučni skup  sa međunarodnim 
učešćem, ’’ Razvojne karakteristike deteta predškolskog uzrasta’’. Visoka škola strukovnih stduija za 
obrazovanje vaspitača, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad, pp44-45 

б) у току последњег изборног периода 

8. Учешће у раду жирија на домаћим и страним уметничким изложбама, конкурсима, 
уметничким манифестацијама: 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

9. Уређивање часописа и публикација: 

а) у ранијем периоду 
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б) у току последњег изборног периода 

10. Обављање консултантских послова: 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

11. Стручни рад (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл.): 

а) у ранијем периоду 

Rubin, P. (1998). Odbrana – košarkaški stav. Košarka-zbornik radova i ciklusa ’’Permanentno 
usavršavanje za trenere mlađih kategorija’’ sezona 96/97. Košarkaški savez Srbije  - Stručni savet 
Košarkaškog saveza Srbije, Beograd pp 279-287 

Rubin, P. (1998). Struktura treninga – intenzitet i doziranje. Košarka-zbornik radova i ciklusa 
’’Permanentno usavršavanje za trenere mlađih kategorija’’ sezona 96/97. Košarkaški savez Srbije  - 
Stručni savet Košarkaškog saveza Srbije, Beograd pp 196-205 

Rubin, P. (1999). Specifičnosti u radu sa ženskom decom. Košarka-zbornik radova i ciklusa ’’Permanentno 
usavršavanje za trenere mlađih kategorija’’ sezona 96/97. Košarkaški savez Srbije  - Stručni savet 
Košarkaškog saveza Srbije, Beograd pp 190-197 

 

б) у току последњег изборног периода 

12. Признања, награде и одликовања за професионални рад: 

а) у ранијем периоду 

б) у току последњег изборног периода 

13. Остало: 

Рад са спортистима /тренер – ЖКК Micronova-computers, Нови Сад, освојио је прво место 1994/95, 
Тренер селекције Универзитета Нови Сад 2008 

Предавање кошаркашким тренерима – по позиву: 1995 Грчка, 2005 Република Српска, 1997-1999. у 
оквиру пројекта КС ``Перманентно усавршавање тренера млађих категорија`` 

Аутор и руководилац Кошаркашког капма Кикинда 2007 

Инструктор пливања . 1986, 1989/90,  

Инструктор скијања – ОШ Јован Поповић, 1990, ФФК 1992,1993 

Инструктор веслања  у оквиру предмета Активности у природи ФФК 1992,1993 

Показни часови физичког васпитања за ученике од 1.до4.разреда ОШ ``Петефи Шандор ``Нови Сад 
2015,2016,2017 

IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ: 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника): 

1. Назив студијског програма, Наставно-стручног предмета (модула, курса), година студијског 
програма и фонд часова: 
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Факултет Физичке културе, Нови Сад: 

1991-1997 – основне студије: Кошарка – вежбе: 60 часова, 1.год. 

 Кошарка – усмерење, Теорија и методика Кошарке – 30 часова, 3. и 4.год. 

  Педагошка пракса кошарке – 60 часова 

1997-2008 – основне студије: Кошарка – 90 часова, 1.год 

Кошарка – усмерење (изборни предмет) 180 часова, 3. и 4.год. 

1998/1999, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2005/06 – магистарске студије – Изабрани спорт – Кошарка 
15 часова 

Факултет за спорт и туризам, Нови Сад: 

2012-2017 – Теорија физичке културе (са историјом) 1.год , 30 часова 

2014-2017 – Кинезиологија, 1 год. студија, Колективни спортови 1 (кошарка, одбојка) 2.год, 
Колективни спортови 2 (фудбал, рукомет) 2.год, Кошарка 1 (2.год. са усмерењем), Кошарка 2 (3.го 

 -  мастер студије – Историјски контекст и савремени трендови физичког васпитања у Европи, 45 
часова 

  - докторске студије – Моделовање и управљање у колективним спортовима 

 

Спортска Академија, Београд: 

1996-2008 – Методика кошарке са праксом – 120 часова,Технологија кошарке 120 часова 

2008-2016-  по 30 часова- Теорија и историја спорта (1.година студија), Технологија и методика 
тренинга  - екипни спортови (2.година студија), Технологија и методика тренинга  са млађим 
категоријама- екипни спортови (2.година студија), Технологија и методика тренинга жена - екипни 
спортови (2.година студија), Основе стручног рада тренера (3.година студија). 

 

Мишљење студената о педагошком раду наставника на Факултету за спорт и туризам: 

2012/13 – зимски семестар 9,61, летњи семестар 7,58; 

2013/14 – зимски семестар 8,04; 

2014/15 – зимски семестар 8,13, летњи семестар 9,07; 

2015/16 – зимски семестар 8,25, летњи семестар 9,20; 

2016/17 – зимски семестар 9,39, летњи семестар 9,44 

 

2. Педагошко искуство: 

3. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на 
предмету, са фондом часова): 

4. Оцена приступног предавања: 
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б) Садашњи наставни рад (за избор у више звање наставника – професор струковних студија) 

1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд 
часова (по врстама и степенима студија): 

2. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева): 

3. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу 
у настави (задатака, демонстрационих огледа, групних радова и сл.): 

4. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач): 

5. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. - наслов, аутор, година издавања, 
издавач): 

6. Награде и признања високошколске установе, педагошких и научних асоцијација: 

7. Мишљење студената о педагошком раду наставника ако је формирано у складу са општим 
актом високошколске установе: 

8. Остало: 

V. РУКОВОЂЕЊЕ - МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА 

1. Руковођење - менторство у изради завршних радова (број радова, име и презиме студента, 
ужа научна област и наслов рада): 

Руковођење /менторство  дипломских радова (број радова): 

Факултет физичке културе/Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад: 76 

Спортска Академија, Београд: 323 

ЕЦПД, Београд: 5 

Магистарске тезе- као ментор: 

- Вукашин Баџа, кошарка (2001). Активности кошаркаша учесника Светског првенства ``Атина `98`` 
непосредно пре и након долажења у посед лопте``, Факултет физичке културе, Нови Сад 

- Мирослав Миљуш (2002). Селекција кошаркаша на основу морфолошких карактеристика, 
базично-моторичких  и специфично-моторичких способности, Факултет физичке културе, Нови Сад 

- Вучковић Игор (2004). Разлике између бољепласираних и лошијепласираних тимова 1. 
кошаркапке лиге Србије и Црне Горе у неким социолошким факторима, Факултет физичке културе, 
Нови Сад 

- Николић Борис (2005). Релације између морфолошких карактеристика, базично-моторичких  и 
специфично-моторичких способности кошаркаша старијег пионирског узраста, Факултет физичке 
културе, Нови Сад 

- Стојановић Марко (2002). Разлике функционално-моторичког статуса кошаркаша пионирског и 
кадетског узраста, Факултет физичке културе, Нови Сад 

 

Мастер радови – као ментор: 

- Сава Рајковић (2014). Стил живота и професионална оријентација спортиста након завршетка 
каријере. Факултет за спорт и туризам, Нови Сад 
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- Ђокић Жељко (2016). Ефекти тренинга у пелзаном периоду на неке базично специфично-
моторичке способности кошаркашица. Факултет за спорт и туризам, Нови Сад 

- Сузић Марко (2016). Динамика развијања моторичких способности полазника школе фудбала 
``Рудар ``из Костолца. Факултет за спорт и туризам, Нови Сад 

- Мандић Душан (2017). Методик обучавања скок-шута у кошарци. Факултет за спорт и туризам, 
Нови Сад 

- Лишић Чедомир (2017). Блокирање у одбојци. Факултет за спорт и туризам, Нови Сад 

 

2. Учешће у комисијама за одбрану завршних радова: 

Магистарске тезе: 8 комисија од 2000-2008 

Мастер радови: 5 комисија од 2016-2017 

Докторске дисертације: 5 комисија од 1998-2008 

VI. ДОПРИНОС РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ИНСТИТУЦИЈЕ 

Овде навести допринос утврђен чланом 15 Правилника о условима, начину и поступку избора у 
звања наставника и сарадника. 

 

 

VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

Кандидат др Павле, Карло, Рубин, доктор наука из физичке културе основне академске студије 
завршио је 1989, на Универзитету у Новом Саду, Факултету физичке културе, смер- Спорт са 
просечном оценом 8,15, дипломски рад 10,00 и стекао звање професор физичког васпитања- 
дипломирани тренер кошарке. Године  1995. завршио је  магистарске студије на Универзитету у 
Новом Саду, Факултет физичке културе, смер- Спорт са просечном оценом 8,40 и стекао звање 
магистар физичке културе из научне дисциплине спорт. Докторску дисертацију одбранио је на 
Универзитету у Новом Саду, Факултет физичке културе 1997 за област  Спорт и стекао звање доктор 
наука из физичке културе. Област, ужа област кандидата је Физичка култура, Кинезиологија, 
Физичко васпитање и спорт, Kошарка.  Радно ангажовање: 1990-1991 – ОШ``Јован Поповић``, Чока 
– професор физичког васпитања; 1991-2008- Факултет физичке културе Универзитета у Новом Саду 
на настваним предметима Кошарка 1 (1.година студија), Теорија и методика кошарке са праксом 
(4.година студија): 1991-1995 – асистент приправник, 1995-1998-асистент, 1998-2003 – доцент, 
2003-2008 – ванредни професор; 2008-2012- Спортска Академија, Београд – професор на 
наставним предметима: Теорија и историја спорта (1.година студија), Технологија и методика 
тренинга  - екипни спортови (2.година студија), Технологија и методика тренинга  са млађим 
категоријама- екипни спортови (2.година студија), Технологија и методика тренинга жена - екипни 
спортови (2.година студија), Основе стручног рада тренера (3.година студија); 2012-2017 – 
Факултет за спорт и туризам ТИМС, Нови Сад – ванредни професор: 2013-2014 – основне студије : 
Теорија физићке културе (са историјом) – 1.год студија, 2014-2017 – основне студије: 
Кинезиологија- 1.год. студија, Колективни спортови 1 (кошарка, одбојка) 2.год, Колективни 
спортови 2 (фудбал, рукомет) 2.год, Кошарка 1 (2.год. са усмерењем), Кошарка 2 (3.год), мастер 
студије – Историјски контекст и савремени трендови физичког васпитања у Европи, докторске 
студије – Моделовање и управљање у колективним спортовима. Предавач по позиву: Спортска 
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Академија, Београд – на предметима: Технологија кошарке и Методика кошарке са праксом – 
1996/97 Виши предавач, 1997-2016 – професор и Факултет физичке културе Европског центра за 
мир и развој – ЕЦПД, Бања Лука-Београд, 2001-2008. Био је члан комисија за одбрану 
Магистарских теза за  8 кандидата од 2000-2008, за Мастер радове за 5 кандидата од 2016-2017 и 
за одбране Докторских дисертација за 5 кандидата од 1998-2008. Ментор за   дипломске радове 
био је на Факултету физичке културе/Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад за 76 
кандидата,  на Спортској Академији, Београд за 323 кандидата и на ЕЦПД, Београд за 5 кандидата. 
Шеф катедре за спортове, за спортске игре на Факултету спорта и физичког васпитања, Нови Сад, 
члан Савета и Наставно-научног већа Факултета физичке културе, Нови Сад, представник Факултета 
физичке културе, Нови Сад (члан комисије) у Центру за менаџмент у спорту Универзитета у Новом 
Саду (Асоцијација центра за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања 
АЦИМСИ), члан Наставно научног већа на Спортској Академији, Београд, члан Наставно научног 
већа и члан Већа докторских студија на ТИМС-у, члан удружења кошаркашких тренера Југославије 
(Србије) – ФИБА тренерска лиценца, члан Антрополошког друштва Југославије (Србије). Објавио је 
уџбенике и велики број радова у међународним научним и  стручним часописима из области 
Спорта и физичког васпитања. 
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VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА 
ПОЈЕДИНАЧНО 

на 1/2 странице куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан:          НАПОМЕНА: Потребно 
је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за избор у звање. 

Након детаљне анализе материјала поднетог на конкурс, који је расписала Висока школа 
струковних студија за васпитача у Шапцу, за избор у звање вишег предавач за ужу област Физичка 
култура, Комисија за припрему извештаја констатује да се на конкурс јавило 6 (шест)  кандидата, 
који  испуњавају услове за избор у тражено звање те доноси следеће: 

• На основу приложене документације и укупне делатности кандидата, Комисија је утврдила да 
др Ангела Месарош Живков, доктор наука методика наставе, испуњава све стручне, научне и 
педагошке критеријуме за избор у звање  ВИШИ ПРЕДАВАЧ; 

• На основу приложене документације и укупне делатности кандидата, Комисија је утврдила да 
др Драгана Дрљачић, доктор наука - физичко васпитање и спорт, испуњава све стручне, 
научне и педагошке критеријуме за избор у звање  ВИШИ ПРЕДАВАЧ; 

• На основу приложене документације и укупне делатности кандидата, Комисија је утврдила да 
др Душко Симић, доктор наука у области физичке културе, испуњава све стручне, научне и 
педагошке критеријуме за избор у звање  ВИШИ ПРЕДАВАЧ;  

• На основу приложене документације и укупне делатности кандидата, Комисија је утврдила да 
др Небојша Цветковић, доктор наука за ужу научну област спорт,испуњава све стручне, 
научне и педагошке критеријуме за избор у звање  ВИШИ ПРЕДАВАЧ; 

• На основу приложене документације и укупне делатности кандидата, Комисија је утврдила да 
др Зоран Станишић, доктор наука физичке културе, испуњава све стручне, научне и педагошке 
критеријуме за избор у звање  ВИШИ ПРЕДАВАЧ;  

• На основу приложене документације и укупне делатности кандидата, Комисија је утврдила да 
др Павле Рубин, доктор наука из физичке културе, испуњава све стручне, научне и педагошке 
критеријуме за избор у звање  ВИШИ ПРЕДАВАЧ; 

IX. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

На основу прегледа и анализе достављене документације,  као и наведеног образложења,  
Комисија упућује Наставно-стручном већу Високе школе стриковних студија за васпитаче у 
Шапцу  ПРЕДЛОГ да се у звање вишег предавач за ужу област Физичка култура, на одређено 
време од пет година изабере др Ангела Месарош Живков. 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

• Проф. др Даница Џиновић-Којић, редовни професор за предмет Методика физичког 

васпитања I и II на Учитељском фалултету у Београду, избор у звање 2017, председник 

комисије; 

 

• Др Бојан Милошевић, професор струковних студија за ужу област Физичко васпитање и спорт 

у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, избор у звање 

2009, члан комисије; 

 

• Др Сава Максимовић, професор струковних студија за ужу област Физичка култура у Високој 

школи струковних студија за васпитаче у Шапцу, избор у звање 2009, у пензији, члан комисије. 

 


