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Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 

Р.Б. назив предмета      врста студија 

1. Фиизичко васпитање – активности у природи основне струковне студије 

2. Методика физичког васпитања I основне струковне студије 

3. Методика физичког васпитања II основне струковне студије 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. Максимоивћ, С. (2000): Ефекти два различита програма рукомета на ученике петог разреда соновне школе, 
Физичка култура, Београд, бр. 1-4, (13-25).  YUISSN 0350-3828     М52 

2. Максимовић, С. (2012): Физичко васпитање – активности у природи – уџбеник, Шабац: Висока школа сруковних 
студија за васпитаче у Шапцу.  ISBN 978-86-7142-011-2 

3. Максимовић, С. (2015): Методика физичког васпитања I, Шабац: Висока школа струковних студија за васпитаче 
у Шапцу.  ISBN 978-86-7142-024-2 

4. Максимовић, С. (2016):  Методика физичког васпитања II, Шабац: Висока школа струковних студија за 
васпитаче у Шапцу. ISBN 978-86-7142-035-8 

5. Мађаревић, М. и Максимовић, С. (2011):  Повезаност Т-скор теста остеопеније и остеопорозе са програмираним 
вежбањем и променама у режиму исхране – оригинални научни рад, Образовна технологија, Београд, бр. 4, стр. 
(421-430).   YUISSN 1450-9407      М52 

6. Максимовић, С., Стојнић, Д. и Тирић, Н. (2013) Стаус стопала деце предшколског узраста у две урбане средине – 
Београд и Шабац. Зборник радова – Међународна интердисциплинарна научно – стручна  конференција 
„Васпитно-образовни и спортски хоризонти“ Суботица 2013, (296-299).   ISBN 978-86-87893-21-4     М33 

7. Maksimovic, S. & Drljacic, D. (2013): Comparative Analysis of Postural Status in Preschool Children Ages 4 and 6, 
Youth Sport: Proceedings of the 6th Conference for Youth Sport in Bled, University of Ljubljana, Faculty of Sport, 
Slovenia, (51-58). ISBN 978-961-6843-43-0  
http://www.youthsport.si/images/stories/SM2012/Proceedings%20Youth%20Sport.pdf     М33 

8. Максимовић, С., Стојнић, Д. и Павић, С. (2014): Један аспект програма образовања васпитача – ефекти програма 
вежби обликовања на квалитет покрета код предшколске деце. Зборник радова – Међународна методичка научна 
конференција  „Ефекти наставе методике на квалитетније образовање учитеља и васпитача“ Суботица 2014, (189-
197). ISBN 978-86-8795-46-5  http://magister.uns.ac.rs/upload/3nemzetkmodszkonf2014.pdf    M33 

9. Станишић, И., Ђорђевић, М. и Маскимовић, С. (2014) Постурални статус ногу и свода стопала код деце 
предшколског узраста и ефекти корективног вежбања у оквиру усмерених активности, Синтезе, Крушевац бр.5, 
(63-71), 2014. 
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2612011&page=4&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx
%3fissue%3d12011  М52 

10. Максимовић, С. (2015): Статус равнотеже као фактор планирања у физичком васпитању предшколске деце, 
Зборник радова – 8. Међународна интердисциплинарна научна конференција „Хоризонти“, Суботица 2015, (193-
196).   ISBN 978-86-87893-32-0     М33 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата 

1/ Васић, Г. и Јаконић  Д. Соматски статус деце предшколског узраста Аутономне 
Покрајине Војводине, Медицина данас, 2009, 8, бр. 4-6, 125-130. Цитиране 
референце: Максимовић, С. Утицај социјалног статуса на морфолошки, 
моторички и постурални статус као показатеље физичке развијености и 
готовости деце за полазак у школу, Универзитет у Новом Саду, Докторска 
дисертација, Нови Сад 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе / 

Тренутно учешће на пројектима  Међународни:  / 

Усавршавања   

Други подаци које сматрате релевантним: Учествовао у изради – измени наставног плана и програма из области физичког 
васпитања при Министарству просвете Републике Србије (2001); Обављао рад у спорту – инструктор скијања; тренер у 
рвању; тренер у кошарци; тренер у рукомету; кондициони тренер у фудбалу; Стални стручни сарадник Стручног одбора 
Фудбалског Савеза Југославије (1999); предавач на Наставном центру за школовање кадрова Стручног одбора ФСЈ. 
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