
НАСТАВНО НАУЧНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА И
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Предмет: Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање
pедовни професор, ужа научна област: Спортске и рехабилитационе науке (ужа
образовна област: Кинезиологија индивидуалних спортова, предмети: Атлетика,
Атлетика 1, Атлетика 2)

Одлуком Наставно-научног већа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у
Источном Сарајеву, број ННВ: 1434/17 од 26.12.2017. именовани смо у Комисију за
разматрање конкурсног материјала и писање извештаја по конкурсу, објављеном у дневном
листу ''Глас Српске'' од 06.12.2017. године, за избор у академско звање РЕДОВНИ
ПРОФЕСОР, ужа научна област: Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна
област: Кинезиологија индивидуалних спортова, предмети: Атлетика, Атлетика 1,
Атлетика 2).

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области,
научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у
звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен:
1. Др Илона Михајловић, редовни професор - председник
Научна област: друштвено - хуманистичке науке
Научно поље: -
Ужа научна област: Основне научне дисциплине у спорту и физичком васпитању- група
предмета Атлетика.
Датум избора у звање: 19.12. 2010.
Универзитет у Новом Саду,
Факултет спорта и физичког васпитања
2. Др Зоран Радић, редовни професор – члан
Научна област: Кинезиологија
Научно поље: атлетика, методика, техника и физичка припрема у атлетици
Ужа научна област: Атлетика (методика, техника и физичка припрема)
Датум избора у звање: 01.12.2006.
Универзитет Ћирило и Методије у Скопљу,
Факултет за физичко образовање, спорт и здравље
3. Др Кемал Идризовић, редовни професор - члан
Научна област: Спортске науке
Научно поље: Базичне теоријске и практичне дисциплине
Ужа научна област: Атлетика и Антропомоторика
Датум избора у звање: 28.05. 2015.
Универзитет Црне Горе,
Факултет за спорт и физичко васпитање

1 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже
научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном односу на
Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој високошколској установи.
Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се кандидат бира и не могу бити у
сродству са кандидатом.



4. Др Александар Раковић, редовни професор - члан
Научна област: друштвено - хуманистичке науке
Научно поље: -
Ужа научна област: Научне дисциплине у спорту и физичком васпитању- предмет Атлетика.
Датум избора у звање: 14.03. 2016.
Универзитет у Нишу,
Факултет спорта и физичког васпитања
5. Др Ирина Јухас, редовни професор - члан
Научна област: друштвено-хуманистичке науке
Научно поље: -
Ужа научна област: Hауке физичког васпитања, спорта и рекреације - предмет Теорија и
методика атлетике.
Датум избора у звање: 18.01.2017.
Универзитет у Београду,
Факултет спорта и физичког васпитања

На претходно наведени конкурс пријавио се један (1) кандидат:

1.  др Ратко Павловић, ванредни професор
На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописани члан 77.

Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11,
84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и
чланове 5., 6.,  и 38. Правилника о поступку и условима избора академског особља
Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за изборе у звања, Наставно-научном већу факултета физичког васпитања и
спорта и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси следећи извештај на даље
одлучивање:

И З В Е Ш Т А Ј

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Одлука ННВ-a Факултета физичког васпитања и спорта, Универзитета у Источном Сарајеву, број 1051/17
од 17.10.2017. године.
Дневни лист, датум објаве конкурса
''Глас Српске'', oд 06.12. 2017. године.
Број кандидата који се бира
Један (1)
Звање и назив уже научне области, уже образовне области за коју је конкурс расписан, списак
предмета
Редовни професор, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке, ужа област образовања
Кинезиологија индивидуалних спортова (предмети: Атлетика, Атлетика 1, Атлетика 2)
Број пријављених кандидата
1 (један)
II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПРВИ КАНДИДАТ



1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Ратко (Боривоје) Павловић
Датум и место рођења
18.07.1976. Фоча
Установе у којима је кандидат био запослен
1. Средњошколски центар '' Никола Тесла'' Фоча од 04.09. 2000 - 21.05. 2003.
2. Основна школа ''Св.Сава'' Фоча 04.09. 2000 - 21.05. 2003.
3. Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву од 01.11. 2001.

Звања/радна мјеста
1. Демонстратор на предмету Антропомоторика на Факултету физичке културе (1998.-2000.)
2. Професор физичког и здравственог васпитања у Средњошколском  центру '' Никола Тесла'' Фоча

(2000.-2003.).
3. Професор физичког и здравственог васпитања у Основној школи '' Св.Сава'' Фоча (2000.-2003.)
4. Асистент на Факултету физичке културе (2001.-2005.)
5. Виши асистент на Факултету физичке културе (2005.-2006.)
6. Доцент на Факултету физичког васпитања и спорта (2006-2012).
7. Продекан за наставу на Факултету физичког васпитања и спорта (2008.-2009.)
8. Продекан за науку на Факултету физичког васпитања и спорта (2010.-2012.)
9. Ванредни профecop на Факултету физичког васпитања и спорта (2012.-2018.)
Научна област
Спортске и рехaбилитационе науке
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
1. Athens Institute for Education and Research A World Association of Academics and Researchers (Greece)
2. World Academy of Science, Engineering and Technology (Connetticut, USA)
3. Science Research Association a Global Academic Organization
4. Антрополошко друштво Србије (АДС)
5. Удружењe за медицину спорта Србије (УМСС)

Члан уредништва међународних научних часописа:

1. World Journal Sport Science (Dubai, U.A.E) Еditor-in-Chief;
2. SSP Journal of Sport Sciences and Medicine (Sweden) Editor-in-Chief;
3. European Journal of Sport & Exercise Science Editor-in-Chief
4. Acta Kinesiologica (BIH);
5. Sport Science and Health (BIH);
6. SCIREA Journal of Health;
7. Slovak Journal of Sport Science (Slovakia);
8. European Journal of Physical Education of Sport Sciences (Romania);
9. Journal of Physical Activity Research (California, USA);
10. International Journal of Physical Education, Fitness and Sport (Tamilnadu, India)
11. Journal of Physical Education and Sport (Russian Federation);
12. International Journal of Physical Education, Sport and Health (New Delhi, India);
13. American Journal of Sports Science and Medicine (California, USA);
14. European Journal of Education Studies (Romania);
15. American Journal of Sports Science (New York, USA);
16. Swedish Journal of Scientific Research (Sweden)
17. Physical Education, Sport and Kinesitherapy Research Journal (Bulgaria);



18. Journal of Sports Research (New York, USA);
19. International Journal of Sport Science and Medicine (Delaware, USA);
20. International Journal of Yoga, Physiotherapy and Physical Education (Delhi, India);
21. International Journal of Human Kinetics and Sporting Science (ASЈ);
22. Sport and Exercise Sciences (WASET);
23. American Research Journal of Sports Medicine ( Arkansas, USA)
24. International Journal of Sport and Physical Education-ARC (Andhra Pradesh, India);
25. American Journal of Educational Research (California, USA);
26. Journal of the Association for Anglo-American Studies-ANGLISTICUM (Macedonia);
27. International Journal of Sports Sciences and Fitness (Madhya Pradesh, India).
28. Global Scientific Research Journal od Sports Medicine (Illinois, USA)

Члан научног одбора:
1. International Scientific Conference ,,Fitness Training in 2014'' University Matey Bel & Slovak Conditioning

Trainers Associtions (Slovakia), 2014.
2. International Congress of the Medical Sciences, Education, Behavioral Sciences and Physical Rehabilitation

from the Perspective of  Quality of Life,University of Craiova (Romania), 2016.
3. 3rd International Physical Education and Sport Conference for the Disabled, Selçuk University (Turkey),2017

Pецензент је међународних часописа:

1. American Journal of Sports Science and Medicine (USA)
2. Journal of Physical Education and Sport Management (USA)
3. Educational Research and Rewiev (USA)
4. Journal of Physical Activity Research (USA)
5. Journal of Sports Athens (Greece)
6. Sport and Exercise Sciences (WASET)
7. International Journal of Physical Education, Fitness and Sport (Tamilnadu, India)
8. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine (Szczecin University, Poland)
9. Journal of Human Sport and Exercise (University of Alicante, Espana)
10. Facta Universitatis: Series Physical Education and Sport (University of Niš, Serbia)

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Српском Сарајеву, Факултет физичке културе (1996.-2000.)
Назив студијског програма, излазног модула
Физичка култура
Cтечени академски назив
Професор физичке културе
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Нишу, Факултет физичке културе (2000.-2004.)
Назив студијског програма, излазног модула
Физичко васпитање
Cтечени академски назив
Mагистар наука физичке културе
Наслов магистарског/мастер рада
Структура морфoлошког и моторичког простора студената Факултета физичке културе С.Сарајева



Просечна оцена: 9,80
Ужа научна област
Физичко васпитање
Докторат/студије трећег циклуса
Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет физичке културе (2006.)
Наслов докторске дисертације
Релације неких сегмената антропoлошког простора са резултатима трчања
Ужа научна област
Спортске и рехабилитационе науке
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1. Факултет физичке културе у С.Сарајеву, асистент, одлука бр. 133-II/01 oд 01.11.2001.
2. Факултет физичке културе у И. Сарајеву, виши асистент, одлука бр. 156-II/05 од 23.06.2005.
3. Факултет физичког васпитања и спорта у И. Сарајеву, доцент, одлука бр. 208-II/06 од 26.10.2006.
4. Факултет физичког васпитања и спорта у И. Сарајеву, ванредни професор, одлука бр. 01-С-100-VIII, од
18.04.2012.

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
3.1. Радови прије посљедњег избора
1. Павловић, Р. (2003). Утицај неких варијабли снаге на резултат у скоку у даљ код дjечака узраста 11
година]. У зборнику Д. Живковић (Ур.), X Међународни симпозијум ''ФИС Комуникације у физицком
васпитању, спорту и рекреацији'', (391-398). Ниш: Факултет физичке културе (R33)

2. Pavlovic, R. & Trivun, M (2004). Structure of students coordination. In Proceedings N.Živanović 2nd FIEP
EUROPEAN CONGRESS & first Serbian Congress of Physical Education. Vrnjačka Banja (R34)

3. Pavlovic, R. & Trivun, M. (2004). The influence of anthropometric dimensions of the result variables of
explosive strength long jump, high jump, triple jump in students In the proceedings N.Živanović 2nd FIEP
EUROPEAN CONGRESS & first Serbian Congress of Physical Education (285-291). Vrnjačka Banja (R33)

4. Павловић, Р. (2005). Структура снаге студената ФФК. У зборнику Д. Живковић (Ур.), XI Међународни
научни скуп ’’Фис комуникације у физичком васпитању, спорту и рекреацији'' (32-37) Ниш: Факултет
физичке културе (R33)

5. Павловић, Р. (2005). Повезаност варијабли брзине и координације са резултатом трчања 400м. У
зборнику Д. Живковић (Ур.), XI. Међународни научни скуп ’’Фис комуникације у физичком васпитању,
спорту и рекреацији'’ (38-43). Ниш: Факултет физичке културе (R33)

6. Павловић, Р. (2005). Релације морфолошких димензија и неких варијабли снаге код студената физичке
културе. 13. Mеђународни интердисциплинарни симпозијум СПОРТ, ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И
ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ. Нови Сад: Факултет физичке културе (R34)

7. Павловић, Р. (2005). Антрополошки параметри као фактор успјеха у трчању 1500м. XIII Mеђународни
интердисциплинарни симпозијум СПОРТ, ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ. Нови сад:
Факултет физичке културе (R34)

8. Павловић, Р. (2006). Видови снаге као фактори успјеха у резултату трчања 200, 400, 800 метара.
СПОРТ МОНТ (R34)

9. Павловић, Р., Тошић, Ј. (2006). Спортске игре у функцији развоја неких моторичких способности код
студената  физичке културе. СПОРТ МОНТ. Подгорица. (R34)

10. Павловић, Р. (2006). Антрополошки параметри у функцији предиктора аеробне издржљивости.
СПОРТ И ЗДРАВЉЕ, 1  (1), 32-36. (R52)

11. Павловић, Р. (2006). Морфолошки простор студената Факултета физичке културе. СПОРТ И
ЗДРАВЉЕ, 1 (1), 54-61. (R52)



12. Павловић,Р. & Цицовић, Б. (2006). Структуирање, формирање и аутоматизација  покрета у процесу
учења и усвајања моторичких навика. СПОРТ И ЗДРАВЉЕ, 1 (1), 37-41. (R52)

13. Stojiljković, S., Pržulj, D., Branković, N., Pavlović, R. (2006). The relations between motor abilities and the
results of the 100 meter run. Physical Culture (Skopje), 34 (2), 130-132. (R51)

14. Pavlović, R., Stojiljković, S., Branković, N. (2006). The influence of morphological dimension to the result
of running a long sprint in athletics. Physical Culture (Skopje), 34(2),214-218. (R51)

15. Павловић, Р. (2006). Снага као фактор резултатске успјешности трчања 800м. 12. Међународни
научни скуп "Фис комуникације у физичком васпитању, спорту и рекреацији'’. Ниш: Факултет физичке
културе. (R34)

16. Павловић, Р. & Тривун, М. (2007). Релације морфолошких димензија са резултатима трчања и
пливања. Зборник сажетака. 13. Mеђународни научни скуп "Фис комуникације у физичком васпитању,
спорту и рекреацији". Ниш: Факултет физичке културе. (R34)

17. Павловић, Р. (2007). Однос морфолошких димензија и механизма енергетске регулације. СПОРТ
МОНТ, 5 (12-14), 513-519. (R51)

18. Павловић, Р.  (2007). Релације антропометријских карактеристика и резултата трчања 400,1500
метара. СПОРТ И ЗДРАВЉЕ,2 (2),  68-76. (R52)

19. Павловић, Р. (2008). Дијагноза способности, особина и организација селекције будућих атлетичара.
СПОРТ И ЗДРАВЉЕ, 3 (1), 77-82. (R52)

20. Павловић, Р. (2008). Релације варијабли брзине са резултатом трчања 100м. СПОРТ МОНТ, 6 (15-17),
522-527. (R51)

21. Pavlović, R. (2008). Structure of students coordination. ACTA KINESIOLOGICA-International Scientific
Journal on Kinesiology, 2 (1), 57-62. (R23)

22. Павловић, Р., Раковић, А. (2008). Ефекти практичне наставе на моторичке способности студената.
СПОРТ МОНТ, 6 (15-17), 883-887. (R51)

23. Pavlović, R., Branković, N., Milenković, D., Živković, M., Stojanović, J., Stojiljković, S. (2008).
Transformational effects of students’ motor abilities using Eurofit test battery. Physical Culture (Skopje) 36
(1),154-159. (R51)

24. Pavlović, R., Marković, S., Branković, N., Kocić, J. (2008). Differences between the motor status of young
prepubescent boys and girls. Physical Culture (Skopje), 36 (2), 202-204. (R51)

25. Stojiljković, S., Panagiotis, P., Pavlović, R., Branković, N., Papadopoulou, E. (2008). Analysis of mobility
abilities in students of Physical Education Faculty. Hellenic Journal of Physical Education & Sport, 1201, 1-
10. (R51)

26.  Stojiljković, S., Branković, N., Papadimas, P., Papadopoulou, ME., Pavlović, R. (2008). Structure of
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НАПОМЕНА

Од укупно броја  публикованих радова  кандидата,  комисија је одабрала само један дио објављених
радова након избора у звању ванредни професор са кратким приказом:

1. Pavlović, R. (2012). The morphological status of the finalist in jumping disciplines at the Beijing
Olympics. SPORT SCIENCE- International Scientific Journal on Kinesiology, 5 (2), 43-48.

У раду се анализира морфолошки статус финалиста у скакачким дисциплинама на Олимпијским играма у Пекингу
2008. Истраживање је обухватило 32 атлетичара који су наступили у финалу игара, и мерене су варијабле за процену
морфолошког статуса (телесна висина, телесна маса, БМИ, старосна доб). На основу резултата морфолошког
простора финалиста у скакачким дисциплинама на играма у Пекингу 2008. године, може се закључити да су
троскокаши имали највећу просечну висину (190,50цм). Готово идентичне вредности могу се приписати скакачима у
вис (190,25цм), скакачима мотком (185,62цм) и најнижу висину имали су скакачи у даљ (180,25цм). Анализом
телесне масе финалиста може се закључити да су највећу масу имали троскокаши (81,75кг), затим скакачи у вис и
скакачи мотком (78,87кг), а као најлакши су били скакачи у даљ (75кг). Увидом у вредности БМИ финалиста највеће
вредности су забиљежене код скакача у даљ (23,16), скакача мотком (22,92), скакача у вис (21,89). Минималне
вредности БМИ је забиљежен код троскокаша (19,39). Анализом старосне структуре финалиста закључено је да су
троскокаши најстарији са просеком од 27 година, скакачи у вис 26,4 година, моткаши са просеком од 26,5 година.
Као најмлађи учесници финала су били скакачи у даљ са 24 године.

2. Pavlović, R., Idrizović, K., Raković, A. (2012). Differences between students in athletic disciplines.
ACTA KINESIOLOGICA- International Scientific Journal on Kinesiology, 6 (2), 91-95.

Истраживање је проведено на узорку од 97 студената физичке културе и спорта, узраста 21- 22 година, три
генерације (2009-2012), с циљем утврђивања разлика резултата у атлетским дисциплинама: 200м, 400м, 800м,
бацање кугле (КУГ), скок у вис (ВИС), скок у даљ (СУД). Применом Т-теста, добијене су статистички значајне
разлике између испитаника. Од шест дисциплина, у две је постојала значајна разлика на нивоу р<0,05 (трчање 200м,
скок у вис), док је у остале четири дисциплине (трчање 400м, 800м, скок у даљ, бацање кугле), значајна разлика
остварена на нивоу р<0,01. У процентима то износи око 67% на нивоу 0,01 и 33% на нивоу 0,05 што је врло висок и
значајан постотак. Анализирајући школске године, најуспешнија генерација студената, у скоковима и бацањима је
генерација 2009/10 (скок у даљ=4,60м, скок у вис=1,60м и бацање кугле=9,14м). На другој позицији је генерација
2010/11, најуспешнија у дисциплинама кратког и дугог спринта (200м = 27,54сец. 400м = 63,94сец.).

3. Pavlović, R., Raković, A., Radić, Z., Simeonov, Z. (2012). Effects of training microcycle on the success
in marathon. RESEARCH IN THE PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH-International
Journal of Scientific Issues in Physical Education, Sport and Health, 1 (2), 97-104.

Од свих атлетских дисциплина маратон је најзахтевнија и најсвестранија дисциплина у којој спорташ испољава
његов психо-физички капацитет до максимума. То није редак случај за спортисте да одустану од трке због
поремећаја њиховог психо-физичког стања узрокован дужином трке, могућим повредама, као и утицај ендогених
фактора. Само трајање трке, у просеку око 2,5 сата, је показатељ екстремних психо-физичкиx напора коме се тело



тркача опире. У раду је анализиран микроциклус најуспешнијег БИХ маратонца, Ђура Коџа, који је примењен у
пракси. Микроциклус је трајао 20 дана тренинга, а резултирао је изузетним пласманом на 18. Вечерњаковом
Загребачком маратону 2009. са постигнутим временом 2.24: 42.

4. Павловић, Р., Стојиљковић, С., Стојановић, Ј., Јовановић, А. (2012). Биоенергетски и нервно-
мишићни аспекти замора и опоравка током тренинга атлетичара. У Зборнику Н. Живановић и
С.Бубањ (Ур.), XV Међународни научни скуп ,,ФИС Комуникације у спорту, физичком васпитању
и рекреацији’’, (454-465). Ниш: Факултет физичког васпитања и спорта.

Циљ рада је да се анализирају биоенергетски и нервно мишићни аспекти замора и опоравка тренинга атлетичара.
Било који начин физичког вежбања изазива одређене биоенергетске промене у организму на бази којих се врши
одређени покрет а истовремено се троши одређена енергија за тај исти покрет. Све те промене у функцији организма
се темеље и почивају на законима адаптације и деадаптације организма, прво на ћелијском нивоу а затим на нивоу
ткива, органа и органских система. Уколико постоји одређени дисбаланс у раду одређених функционалних система
долази до преране појаве замора и слабљења функција појединих органа. На ова и слична питања је неопходно дати
тачан одговор, а у циљу успешније реализације тренажног процеса а нарочито у атлетском спорту.

5. Pavlović, R., Radić, Z., Simeonov, Z.  (2013). Differences between the students and athletes-juniors in
space speed and endurance. RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH-
International Journal of Scientific Issue in Physical Education, Sport and Health, 2 (1), 65-72.

Моторичке способности су важни сегменти антрополошког простора човека често су предмет научних
истраживања. Због своје комплексне структуре, врло често, студије овог сегмента имају различите приступе у
дефинисању модела који ће послужити као основа за избор и дефинисање манифестних варијабли. Најчешће се
користи феноменолошки приступ, али не и ретке су студије које се заснивају на функционалном моторичком
моделу. У раду се анализира простор моторичких способности популације студената и атлетичара у циљу
утврђивања разлика у простору механизма централне регулације. У истраживању је суделовало 90 ученика који су
били укључени у разне спортске екипе и 90 атлетичара. Примењено је 8 манифестних варијабли из простора брзине
и издржљивости. У анализи података, користећи т-тест и каноничку дискриминативну анализу добијени су
статистички значајни резултати (р<0,001) који објашњавају разлике међу испитаницима. У шест варијабли,
атлетичари су постигли боље резултате који су статистички значајни. Једино варијабле МТАП и МТАН нису
забележиле статистички значајне разлике. Атлетичари су били бољи у тестовима издржљивости М100, М400, М800,
М1000 и брзине М20Л, М20В који су врло важни у тркачким дисциплинама.

6. Идризовић, К., Нићин, Ђ., Павловић, Р., Раковић, А. (2013). Трансфери у кондицијском
тренингу. У Зборнику И. Јукић (ур.), 11. годишња Међународна конференција ’’Кондицијска
припрема спорташа 2013’’ (36-41). Свеучилиште у Загребу и Удруга кондицијских тренера
Хрватске.

Рад анализира позитивне и негативне трансфере у тренажном процесу што је од изузетног значаја за тренажну
праксу. Веома битно правило о којем тренери морају водити рачуна је да у потпуности треба избегавати употребу
специфичних тренажних програма, пре него ли се базичне функционално-моторичке способности не развију до
довољног нивоа, кроз појединачне третмане и третмане који подрзумевају позитиван трансфер међу њима. Не сме се
заборавити чињеница да ће за цело време таквог тренинга имати довољан ниво позитивног трансфера на
специфични део функционално-моторичког простора. Тек након тога, у складу са биолошким законитостима развоја
човека, уследиће програми који ће доминантно бити специфичне орентације, али и тада са употребом учинака
позитивних тренажних трансфера.

7. Павловић, Р., Идризовић, К. (2013). Осцилације брзине трчања атлетичарки финалиста
Олимпијских игара. У Зборнику В. Шепаровић (Ур.) VI Међународни симпозијум Спорт и
здравље (97-103). Тузла: Факултет тјелесног одгоја и спорта.

Истраживање је имало за циљ утврдити осцилације брзине трчања спринтерки финалисткиња Олимпијских игара од
Минхена 1972. до Лондона 2012. године да се анализирају и упореде њихова времена. Посматрано хронолошки од
Минхена до Лондона, евидентно је да је у финалним тркама долазило до осцилација у постигнутим временима
брзине трчања на 100м. Бележи се тренд раста брзине од Минхена (11.07сец. R.Stecher.) до Сеула (10,54сец.
F.G.Joyner) и поновни пад времена (10.75сец. S.A.Fraser-Pryce) Лондон’12. То је пре свега посљедица такмичарске
конкуренције сваких игара и селекције која омогућава пласман на Олимпијске игре. То се може образложити
укупним технолошким развојем и применом нових технологија, тренажним процесом који је унапређен новим
методама, где је драстично повећан не само обим тренинга већ и његов интензитет. На тај начин је демантована



теорија у пракси која говори да су обим и интензитет у инверзном односу. Евидентно ја да су резултати зависили и
од финалиста, односно остварених њихових квалификационих времена, бројних ендогених (мотиви, здравствено и
психолошко стање,...) и егзогених фактора који могу бити од великог значаја за укупан резултат (клима,
температура, влажност…) у току одвијања Олимпијских игара. Међутим, оно што је евидентно јесте чињеница да су
ови резултати на Олимпијским играма озваничили једну временску епоху у женској атлетици, када је реч о брзини
трчања 100м и дали један временски и просторни оквир за будућа истраживања ове врсте.

8. Pavlović, R., Raković, A., Idrizović, K., Mihajlović, I. (2013). Differences in time of start reaction and
achieved result in the sprint disciplines in the finals of the World Championship in Moscow. FACTA
UNIVERSITATIS-series: Physical Education and Sport, 11 (3), 285-297.

У спринтерским дисциплинама, старт и стартно убрзање играју јако важну улогу коју дефинише крајњи резултат. У
зависности од одговарајућих појединачних морфолошких димензија, нарочито у погледу моторичких и
функционалних способности учесника, неопходно је утврдити услове за примену ових параметара. Упркос томе,
одлични резултати који се постижу, и разлике у овим параметрима су очигледне, што има утицај и на крајњи исход.
Циљ овог истраживања био је да се утврде разлике у времену старта у финалу дисциплине спринта на Светском
првенству одржаном у Москви 2013. Анализирани су резултати финалиста 24 (мушкараца) и 24 (жена) који су
учествовали у финалу у дисциплинама спринт 100м, 200м и 400м. Почетно време (мс) и резултати (с) базирани су на
званичним подацима објављеним на сајту организације (ИААФ). Резултати т-теста показали су да постоје
сатистички значајне разлике у стартном времену код атлетичарки у дисциплинама 100м и 400м (Т=3,227**) као и
200м, 400м (Т=-3,794**), за разлику од атлетичара код којих нису утврђене статистички значајне разлике. Такође, у
истим дисциплинама нису утврђене статистички значајне разлике између полова, док су се оне утврђене за
дисциплине 100м (Т=-14,860**), 200 (Т=-18,331**) и 400 (Т=-18,250**).

9. Pavlović, R., Bonacin, D., Bonacin, Da. (2014). Differences in time of start reaction in the sprint
disciplines in the finals of the Olympic Games (Athens, 2004 -London, 2012). ACTA KINESIOLOGICA-
International Scientific Journal on Kinesiology, 8 (1), 53-61.

Истраживање је обухватило узорак од 144 (72 мушкараца и 72 жена) спорташа који су наступили у финалу
Олимпијских игара (Атина 2004.- Лондон 2012) у спринтерским тркама 100м, 200м, 400м. Циљ је да се утврде
статистички значајне разлике у времену стартне реакције (мс). У складу с резултатима може се закључити да
постоји статистички значајне разлике у времену реакције између мушких и женских финалиста на ОИ у Пекингу у
дисциплини трчања 100м (Т=-2,926*) и дисциплини трчања 400м на ОИ у Лондону (Т=-2,728*). Анализом резултата
времена реакције мушких финалиста може се закључити: 1)  значајне су разлике између финалиста 100м  ОИ-а
Атина-Пекинг (Т=3,456; р<0,004) и финала ОИ Пекинг-Лондон (Т=-2,199; р<0.045); 2) Значајне су разлике у
дисциплини 400м финалиста ОИ Атина-Лондон (Т=5,384, р<0,000), те између финалиста ОИ Пекинг- Лондон
(Т=3,704; р<0,002); 3) није било статистички значајних разлика међу финалистима на 200м. Анализом резултата
времена реакције женских финалиста може се закључити следеће: 1) значајне су разлике на 100м између финалиста
Атина-Лондон (Т=3,283; р<0,005), те између финалиста Пекинг- Лондон (Т=-2,139; р<0,050); 2) значајне су разлике
у дисциплини 200м између финалиста Атина-Лондон (Т=2,983; р<0,010), и финалиста Пекинг-Лондон (Т=3,287;
р<0,005); 3) Значајне су разлике у дисциплини 400м између финалиста Атина-Лондон (Т= 4,008; р<0,001).

10. Pavlović, R., Raković, A., Stanković, D. (2014). Разлике између БиХ атлетичара-јуниора и
студената физичког васпитања и спорта у тркачким дисциплинама. У Зборнику В. Шепаровић
(Ур.) VII Међународни симпозијум Спорт и здравље (39-44) Тузла: Факултет тјелесног одгоја и
спорта.

У раду је анализиран простор атлетских тркачких дисциплина, популације студената Факултета физичког
васпитања и спорта из Источног Сарајева и БиХ атлетичара-јуниора тркача, са циљем утврђивања разлика у
дисциплинама трчања на 200м, 400м и 800м. Истраживањем је обухваћено укупно 42 испитаника (21 студената и 21
БиХ јуниора атлетичара). Применом Т-теста добијени су резултати који статистички значајно објашњавају разлике у
дисциплинама међу испитаницима. У две од три дисциплине (око 67%) је остварена значајна разлика на нивоу
р<0,01 (трчање 400м и 800м), за разлику од дисциплине 200м у којој нису остварене статистички значајне разлике.
Постојеће разлике између испитаника могуће је приписати, иако нису дефинисане истраживањем, различитим
моторичким и функционалним способностима, одређеним егзогеним факторима студената (подлога на стази) као и
степену мотивације у моменту тестирања, односно параметрима које нису у овом раду анализиране. Ово
истраживање може послужити као основа за даља истраживања ове врсте на истој или другој популацији
испитаника у циљу праћења развоја, поређења и утврђивања разлика стања одређене популације у атлетским
тркачким дисциплинама.



11. Pavlović, R. (2014). Differences in morphological characteristics of female athletics jumpers finalists of
the Beijing Olympics. SPORTS SCIENCES AND HEALTH- Scientific journal in sports and Medical-
Rehabilitation science, 4 (2), 146-158. APEIRON.

Антрополошки простор је врло значајан и примаран у селекцији, усмеравању и постизању резултата у спорту. То се
нарочито испољава у врхунском спорту где се постижу изузетни резултати. Зависно од спорта, спортске дисциплине
зависи и учешће и утицај антрополошког простора, односно његових сегмената на укупан резултат. Када се описује
и дефинише одређена популација спортиста, њихов морфолошки простор, најчешће се као параметри анализирају
телесна висина, телесна маса, боди масс индеx, а врло често и старосна доб испитаника. Ови параметри су врло
поуздани и дају реалну слику о морфолошком простору испитиване популације. У раду су анализиране разлике у
сегментима морфолошког простора атлетичарки скакачица, финалиста Олимпијских игара у Пекингу. Узорак је
обухватио 32 такмичарке у четири дисциплине (скок у даљ, скок у вис, троскок, скок мотком). Анализиране су
разлике у телесној висини, маси тела, БМИ и старосној доби. За обраду података примењен је Т-тест за мале
независне узорке који је потврдио постојање статистички значајних разлика у телесној висини атлетичарки у
дисциплинама: скок у даљ - скок у вис (Т=- 2,906; р<0,01; р<0,05), скок у вис - троскок (Т=3,448; р<0,01), скок у вис
- скок мотком (Т=3,469; р<0,01). Разлике су потврђене и у вредностима БМИ у дисциплинама: скок у вис-скок у даљ
(Т=3,496; р<0,01) и скок у вис троскок (Т=-3,136; р<0,01).

12. Pupiš, M., Čillik, I., Tonhauserová, Z., Štihec, J., Pavlović, R. (2014). Intermittent hypoxic training as
an alternative to high altitude training. U proceedings (ed. L. Flemr., J.Němec, K.Kudláčková),
PHYSICAL ACTIVITY IN SCIENCE & PRACTICE (241-248). Faculty of Physical Education and
Sport, Charles University in Prague.

Циљ истраживања је био да се утврди утицај интермитентног хипоксичног тренинга као алтернатива за класични
висински тренинг припреме код 10 врхунских Словачких атлетичара током годишњег припремног цилуса.
Анализирани су резултати у домену хематолошких и физиолошких параметара: Rtc (‰), Ery (1012.l-1, Hgb (g.l-1); Htc
(%), VO2max.kg (ml.kg-1.min-1), OC.kg-¹ at ANT (ml.kg-1.min-1), OC.kg-1 at ANT (ml.min-1), телесној висини, телесној
маси. Резултати су показали да је интермитентни хипоксични тренинг изузетно добра алтернатива класичном
висинском тренингу јер је дошло до статистички значајних промена мерених параметара.

13. Pavlović, R., Idrizović, K. (2014). Differences between qualification and final results of javelin throw
finalists Olympic games in London 2012. SPORT SCIENCE - International Scientific Journal on
Kinesiology, 7 (2), 28-35.

Олимпијске игре су најважнији спортски догађај с новим резултатима који често представљају Олимпијски, Светски
и национални рекорд. Олимпијске игре у Лондону су управо показатељ таквих резултата. Ту је забиљежена нови
национални рекорд (НР=84,58м) бацача копља, атлетичара из Тринидада и Тобага (К. Wаlcot), који је резултат од
квалификација у финалу такмичења повећао за готово 3м. Резултат Волкота, који је разлог овог истраживања а
третира разлике у резултатима успешности мушких и женских такмичара бацача копља у квалификацијама и
финалном наступу. Главни циљ истраживања био је утврдити разлике између појединих резултата мушких и између
појединих резултата женских учесница Олимпијских игара у Лондону 2012. Узорак је обухватио најбоља 24
такмичара (12 женских и 12 мушких), који су судјеловали у квалификацијама и финалу ОИ. Прикупљени подаци су
анализирани програмским пакетом и применом т-теста модула за мале зависне узорке. Резултати нису потврдили
постојање статистички значајних разлика између квалификација и финалног наступа такмичења. Такође, резултати
су показали да је само 33% такмичара у оба субузрока извели боља бацања у финалу него у квалификацијама.

14. Pavlović, R., Raković, A., Mihajlović, I., Petrović, B., Stanković, D.  (2015). Analysis of the
morphological status students by applying of different methods of the index. SPORT SCIENCE-
International Scientific Journal on Kinesiology, 8 Suppl. (1), 30-39.

Данас се већином живи у условима брзог ритма, лоше квалитете и нездраве исхране, смањеног или недовољног
кретања, једном речју хипокинетичког начина живота. Последице хипокинезије су многе, а односе се углавном на
болести кардиоваскуларног и респираторног система и настанка дијабетеса. Осим тога, хипокинезија може бити
узрок неуједначеног раста и развоја појединца, што доводи до негативног тренда развоја неких антропометријских
карактеристика. Ово истраживање се бави анализом мушких студената ФФВИС, доби 21 ± 0,5 година, просечне
висине 182,30 ± 6,57цм, телесне масе 78,55±7,29кг. За процену морфолошког простора примењен је: Лорентзов
индекс конституције (ЛКИ), мишићни индекc (МИ%) и индекс телесне масе (БМИ кг/м²). Резултати су показали да
постоји ниска али позитивна тенденција јачег развоја костију и мишићног ткива студената, где је средња вредност:
ЛКИ (1,50), МИ% (10,64%), БМИ (23,60кг/м²). ЛКИ и МИ се налазе у горњој граници средњег развоја мишића, док



је БМИ у горњој граници нормалне телесне тежине.

15. Brodáni, J., Czakova, M., Tóth, M., Pavlović, R. (2015). Periodization of training load during
preparatory and performance shaping phases of a 50 and 20 km race walker. SPORT SCIENCE-
International Scientific Journal on Kinesiology, 8 Supp. (2),49-54.

Чланак истиче посебне показатеље тренинга периодизације током спортског тренинга и такмичарске трке у ходању
на 50 и 20 км Словачког такмичара и Светског рекордера Матеја Тота. Посебно је усредоточен осврт на раздобље од
првог врхунца сезоне у годишњем тренажном циклусу, где су достигнути најбољи лични резултати у комбинацији
обе ходачке дисциплине. Усклађени су концептуални темељи спортске припреме и обликовања у различитим
биоенергетским зонама у ходању 20км и 50км. На темељу резултата створен је модел за посебне показатеље
оспособљавања за ходање на 20 км за 1:21:00 сати и 50 км за 3:40:0 сати.

16. Pavlović, R. (2015). Differences in time of start reaction and achieved result in the sprint disciplines in
the finals of the Olympic games in London and the World championship in Moscow. SPORT
SCIENTIFC AND PRACTICAL ASPECT-International Scientific Journal on Kinesiology, 12 (1), 25-36.

Студија је имала за циљ да се утврде статистички значајне разлике у времену реакције и постигнутих резултата у
спринтерским дисицплинама. Узораком је  је обухваћено укупно 48 (24 мушких и 24 женских) атлетичара који су
учествовали у финалу Олимпијских игара у Лондону, 2012 и Светског првенства у Москви, 2013. у дисциплинама
100м, 200м и 400м. Резултати су показали статистички значајне разлике између женских финалиста ОИ и WCh у
временима стартне реакције у дисциплинама трчања 100м (Т=-3,103; р<0,001) и 400м (Т =-4,235 ; р<0,001), за
разлику од мушких финалиста гдје су остварене разлике у тркама 200м (Т=2.370; р<0,001) и 400м (Т=-4,437;
р<0,001). Само у финалу 100м (Москва) и 200м (Лондон) није било статистичке разлике између финалста. Такође у
мушком финалу 100м (Лондон) и 200м (Москва) и финалу 100м (Москва) и 400м (Лондон) нису постигнуте
статистичке разлике у времену реакције. Разлике у постигнутим резултатима су забиљежене само у женском финалу
200м (Лондон-Москва) (Т=-2,041; р<0,01), док  код мушких спортиста то није био случај. Резултати су показали да је
технологија обуке на високом нивоу, да су потенцијали врхунских спринтера све бољи, да су све мање или чак не
постоје разлике у времену реакције без обзира на дужину стазе.

17. Pavlović, R., Raković, A., Stanković, D, Savanović, V. (2015). The diagnosis of anthropological status of
female athletes by application of modern biomechanical methods. У Зборнику С.Пантелић, (ур.),
XVIII Међународна конференција "ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ у физичком васпитању, спорту, и
рекреацији'' (336-342).  Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.

Применом биомеханичких метода врши се дијагностика антрополошког статуса спортисте. Која ће се метода
применити зависи од дефинисаног проблема, односно од тога шта се жели анализирати и утврдити код субјекта. Ово
истраживање анализира антрополошки статус БиХ атлетичарки К.Л узраста 10 година и Т.Т узраста 13 година које
су у дисциплинама спринта и скокова оствариле запажене резултате. За процену статуса примењене су
биомеханичке методе које су биле неопходне у овом истраживању. Резултати су показали доста добро стање
тренираности такмичарки, са трендом њиховог раста. Добијени резултати осликавају један антрополошки профил
младих БиХ атлетичарки и добар су показатељ њиховог тренутног стања у физичком и техничком погледу. Такође
резултати могу послужити као добра информација за даље планирање и програмирање тренажног процеса са много
јаснијим будућим задацима и циљевима тренинга. Оно што је потребно, да би се користиле ове методе јесу добро и
адекватно обучени мериоци који би на најбољи могући начин и спровели одређена мерења. Такође је неопходно пре
самог мерења утврдити базичне циљеве и на бази тих циљева применити ону биомеханичку дијагностичку методу
која је предвиђена за то.

18. Pavlović, R., Idrizović, K., Pupiš, M. (2015). Evaluation of anaerobic abilities of students applying the
running anaerobic sprint test. SPORT SCIENTIFC AND PRACTICAL ASPECT-International Scientific
Journal on Kinesiology, 12 (2), 23-31.

Анаеробне способности учествују  у већини активности које се одликују високим интензитетом и кратким трајањем
активности. Ова врста издржљивости је доминантна активностима субмаксималног и максималног интензитета.
Условљена је добрим функционисањем кардиоваскуларног и респираторног система, морфолошког статуса,
метаболизма, структураом мишића, итд. Истраживање је спроведено са циљем вредновања анаеробне способности
студената Факултета физичког васпитања и спорта у Источном Сарајеву и Никшићу применом Running Anaerobic
Sprint Test (RАSТ). Истраживањем је обухваћено укупно 40 студената (20 студената  Источног Сарајева, доби 21±0,5
година, просечне масе 76,69±6,61кг) и (20 студената Никшића доби 21±0,5 година, просечне масе 79,40±9,66кг).
Резултати су показали готово идентичне вредности анаеробног капацитета студената који се очекује за ову



популацију са малом предности студената у Источном Сарајеву. Просечна снага доњих екстремитета студента
Источног Сарајева је 594,79W, у односу на студенте Никшића 579,15W, што је мала разлика која није статистички
значајна. Нешто већи просечан индекс замора забиљежен је код студената Никшић (ФИ= 8,20) што указује на
слабије стање анаеробних капацитета, тј. нижу толеранцију на лактате.

19. Pavlović, R. (2016). Evaluation of fitness index and maximal oxygen consumption of students using the
UKK 2 km walk test. Journal of Physical Education and Sport-JPES, 16 (1), 269 – 274.

Дијагностичке процене се обично изводе у лабораторију (директне), међутим, поуздани подаци који су доступни
говоре о високој поузданости у обављању неких теренских тестова (индиректне). Зависно од услова на терену, врло
често се ова мерења обављају помоћу процене опште способност (теста 2 км ходање-УКК 2км). За извођење овог
теста морају се садржавати подаци о телесној висини, телесној маси, БМИ-у, вредностима пулса, времену ходања у
току теста. На темељу формуле и примене тих података добијенe су фитнесс вредности индекса којим се дефинише
укупно физичко стање испитаника као и показатељи максималне потрошње кисеоника (ВО²маx). Такође, приликом
извођења ових дијагностичких поступака манифестује се различит утицај одређених антрополошких параметара
(морфолошких, моторичких, функционалних). Истраживање је обухватило евалуацију аеробних способности
студената ФФВИС (кардиоваскулрног фитнеса) применом теста УКК 2км. За процену аеробних способности
примењен је Фитнес Индекс (ФИНДЕX) и максимална потрошња кисеоника (ВО²маx.). На основу добијених
резултата, закључак је да је опште стање аеробних (кардиоваскуларних) способности студената на основу Фитнес
индекса у горњој зони просјечног (ФИНДЕX=101, 89), ипак (не) задовољавајуће, обзиром да се ради о популацији
студената физичког васпитања и спорта која је ангажована у спортским активностима и кроз наставу и ван
наставним активностима, углавном спортским клубовима. Такође вредности максималне потрошње кисеоника
студената (ВО²маx=47, 26) подразумева прилично добру кондицију.

20. Pavlović, R., Bonacin, Do., Stanković, D. (2016). Differences in kinematic parameters of the Long Jump
between male and female finalist World Championship - Berlin 2009. International Journal of Science
Culture and Sport-Int JSCS, 4 (4), 353-366.

Истраживање је спроведено на узорку мушких и женских финалиста Светског атлетског првенства у Берлину 2009.
године са циљем утврђивања разлика у кинематичким параметрима  скока у даљ. Узорак је обухватио 16 спорташа
(8 женских и 8 мушких), који су учествовали у финалу светског првенства. Користећи Т-тест модул добијени су
резултати који је установио статистички значајне разлике између мушких и женских такмичара у осам (72%)
анализираних кинематичких параметара у корист мушких скакача. Разлике су идентификоване у: брзини трчања на
деоници стазе (11-6м; Т=8,347) и (6-1м, Т=8,031), брзини другог корака (ВЛЦТ2СБ, Т=8,678), првог корака
(ВЛЦТ1СБ, Т=11,463) и хоризонталној брзини одразног импулса (ХоВЛЦТ, Т=4,627) на нивоу значајности
(р<0,001). Такође, идентификоване су разлике у параметрима дужине трећег корака (ЛНГТ3СБ, Т= 2,840), првог
корака (ЛНГТ1СБ, Т=2,270) и вертикалне брзине одраза (ВоВЛЦТ, Т= 2,246) на нивоу значајности (р<0,05).
Кинематички параметри (28%) дужине другог корака (ЛНГТ2СБ), трајање фазе контакта и одскочног угла нису
забележили статистички значајне разлике између мушких и женских такмичара.

21. Pupiš, M., Spišiak, M., Tóth, M., Pavlović, R. (2016).  How to become a 50 kilometres Race Walk
World Champion. SPORT SCIENCE- International Scientific Journal on Kinesiology, 9, Suppl. (1), 69-
73.

Циљ истраживања је анализа учинка спортског ходања светског првака на 50км (Матеј Тот). Анализирана су два
такмичења  у 2015. година. Прва трка је била у Дудинце (Словачка), када је остварио државни рекорд (просечна
фреквенција срца 163 бпм (94,2% АНТ), просечни темпо 04:18 мин.км-1, просек фреквенције ходања 198кор/мин. На
светском првенству, када је освојио злато (просечна фреквенција срца 159бпм (91,9% АНП), просечни темпо 04:25
мин.км-1, просек фреквенције ходања 197 кор/мин.

22. Pavlović, R.,Vrcić, M.  (2016). Vibration training: old-new challenges and practical application.
European Journal of Physical Education and Sport Science, 2 (4), 98-117.

Рад анализира детаљну анализу вибрацијске методе тренинга као једна од три методе које су развијене кроз
истраживање дизајнирано за астронауте. Ова метода је пуштена у јавност након пада "Берлинског зида 1989" у и
отварања тајних СССР-а и САД докумената. Дефинише се епистемологија тренинга вибрације, његова примена као
алтернатива за развој капацитета (снага, издржљивост, повећава покретљивост, еластичност мишића координацију и
равнотежу између смањења болова и мишићог тонуса, повећање периферне циркулације, итд. Анализирана је улога
клиничке примене у физиотерапији и примени вибрација (у односу на повећање снаге, снага, флексибилност,
густоћа кости, повећаних кардиоваскуларних функција као и смањење боли) и вибрација као једно од средстава за



опоравак спортиста (регенерација процеса), како би се спречили негативни ефекти тренинга (развој
претренираности и хроничног умора).

23. Pavlović, R., Stanković, D., Vrcić, M., Radulović, N. (2016). Анализа кинематичких параметара
елитних спринтера Свјетског првенства у Берлину, 2009. У Зборнику В.Шепаровић (Ур.) IX
Међународни симпозијум Спорт и здравље (61-69) Тузла: Факултет тјелесног одгоја и спорта.

На темељу компаративне анализе кинематичких параметара (брзине, дужине и фреквенције корака) тројице елитних
спринтера (Usain Bolt, Tyson Gay, Asafa Powell) освајача медаља на СП у Берлину, 2009. године добијени су
одговарајући резултати који потврђују полазне претпоставке о инверзном односу појединих кинематичких
параметара и њиховом утицају на коначан резултат. Болт је на 100 метара направио 40,92 корака просечне дужине
(2,51м) и фреквенције (4,33м/с). Иако трећепласирани Powell је стазу претрчао са 44,45 корака просечне дужине
(2,32м) и фреквенције (4,56кор/с). Другопласирани Gay је остварио већи број корака 45,44 просечне дужине (2,23м)
и фреквенције (4,81кор/с). Код све тројице спринтера у стартном убрзању првих 20м са порастом брзине линеарно се
повећава фреквенција и дужина корака, док се од 20-80м уочава инверзан однос. Последњих 20м долази до изражаја
брзинска издржљивост, нарочито код Болта који успева да постигне највећу дужину корака (2,85м) од почетка трке
уз незнатно смањење фреквенције корака (4,23кор/с). Максималну брзину је постигао на 70 метру (12,35м/с). Такође
оно што се не може визуелно измерити јесу његови анаеробни потенцијали (креатин фосфат) који је заслужан за
енергетску потрошњу и врло важан фактор јесте телесна висина (Болт, 196цм). Генерално, истраживање је
потврдило да је однос кинематичких параметара (брзине, дужине и фреквенције корака) код спринтера углавном
инверзном односу, а то је последица смањене брзинске издржљивости.

24. Pavlović, R., Milićević,Lj., Vrcić,M., Pupiš, M. (2016). The differences between the qualification and
final results in the jumping  disciplines of the finalists of European indoor Championship in Prague
2015. ACTA KINESIOLOGICA-International Scientific Journal on Kinesiology, 10 (1), 17-22.

Циљ  истраживања је идентификовати разлике између атлетичара у скакачким дисциплинама Европског дворанског
првенства одржаног од 6-8 марта 2015 у Прагу. Узорак је укључивао 66 учесника (33 атлетичара и 33 атлетичарке),
који су наступили у квалификацијама и финалу такмичења у четири службене скакачке дисциплине (скок у даљ,
троскок, скок у вис, скок мотком). Резултати су показали  да је 56% такмичара у свим дисциплинама остварило боље
финалне резултате од квалификационих, док је 28% постигло бољи резултат у квалификацијама него у финалу.
Такође, 14% такмичара постигло је једнак резултат у обе дисциплине (скок у вис, скок мотком). Међутим, само у две
дисциплине је уочена статистички значајна разлика. Прва значајна разлика је код атлетичарки у дисциплини скок у
даљ (Q= 6,61м; Ф=6,72м; р<0,05). Друга значајна разлика је забиљежена у мушком троскоку (Q=16,56м; Ф=6,78м;
р<0,05). С обзиром да је ово врхунски узорак испитаника, последице оваквог односа се могу објаснити разликама у
техници, менталним и физичким способностима, а углавном когнитивним и конативним карактеристикама
такмичара.

25. Pavlović, R., Pupiš, M., Simeonov, A., Borovčanin, S., Curović, M. (2016).  Factor structure all-around
of students the Physical Education and Sports. Slovak Journal of Sport Science, 1 (2), 28-41.

Истраживање је обухватило групу од 60 мушких студената Факултета физичког васпитања и спорта у Источном
Сарајеву, доби 20±0,5 година. Циљ је био утврдити структуру атлетског вишебоја студената и доминације појединих
дисциплина. Од атлетског вишебоја је заступљено укупно 8 (осам) дисциплина. Употребом факторске анализе у
дефинисаном подручју дефинисана су два фактора (вишебојска типа) са укупно објашњених 78% варијансе сета.
Први фактор (тип) исцрпио 60% заједничке варијансе сета и дефинише се као вишебојски тип тркач-скакач. Други
фактор је исцрпио око 18% анализираног сета и дефинише се као бацчки тип студената (латентних димензија снаге).
Добијени резултати истраживања су дјеломично у супротности са сличним истраживањима на узорку врхунских
спортиста.

26. Pavlović, R.,  Idrizović, K., Kinov, S., Joksimović., M. (2016). The differences  of  kinematic parameters
Long jump between finalists World Championship in athletics (Berlin, 2009 -Daegu, 2011). Slovak
Journal of Sport Science, 1 (2), 64-81.

Истраживање је реализовано  на узорку  мушких и женских финалиста Светског атлетског првенства у Берлину
2009. и Даегу, 2011. године. Циљ је утврдити разлике у кинематичким параметрима између мушких финалиста и
разлике између женских финалиста СП Берлин - СП Даегу  као и њихов допринос у резултатској успешности скока
у даљ. Узорак је обухватио 32 такмичара (16 атлетичара и 16 атлетичарки), који су учествовали у финалу првенства.
Резултати су показали статистички значајне разлике између мушких такмичара у четири (44%) анализираних
кинематичких параметара. Разлике су идентификоване у кинематичким параметрима: брзина другог корака (ВЛЦТ
2СБ, Т=6,133; р<0,05), дужина трећег корака (ЛНГТ 3СБ, Т=2,390; р<0,05), вертикална брзина одразног угла



(ВоВЛЦТ, Т=2,904; р<0,05), одразни угао (Т = -2729; р<0,05). У женској конкуренцији, разлике су идентификоване у
брзини другог корака (ВЛЦТ2СБ, Т=2,363; р<0,05).

27. Pavlović, R., Idrizović, K. (2017). Factor Analysis of World Record Holders in Athletic Decathlon.
SPORT SCIENCE-International Scientific Journal on Kinesiology, 10 (1), 109-116.

Истраживање је обухватило десет (10) тренутно најбољих светских десетобојаца свих времена до 2016. Године. Циљ
истраживања био је провести факторску анализу спортског десетобоја светских рекордера у циљу дефинисања
фактора (латентне димензије) који ће одредити тип десетобојаца, тј. допринос техничких или моторичких
дисциплина у укупном поретку. Примењена факторска анализа у дефинисаном подручју је екстарховала укупно три
фактора и објаснила око 75% заједничке варијансе. Први фактор објашњен је са 35, 24% (скок мотком, скок у вис,
бацање диска, 400м) те је дефинисан као вишебојски тип скакач-бацач-тркач. Други фактор објашњен са 22, 21%
(100м, 110м препоне) анализираног сета и дефинисан је као тркачки (спринтерски) тип вишебојца. Трећи фактор је
потврдио око 17% укупне варијансе (скок у даљ, 1500м) и дефинисан је као вишебојски тип скакач-тркач.

28. Pavlović, R., Idrizović, K., Dragutinović, S., Bjelica, B., Joksimović, M. (2017). Skeletal muscles:
Physiological-bioelectric and energy features, contraction intensity and strength. European Journal of
Physical Education and Sport Science, 3 (2), 1-18.
Добро познавање функција и специфичних карактеристика мишићног система омогућава олакшан рад са
спортистима, професионалнији, квалитетнији и сигурнији начин као и решавање питања која се тичу квалитета у
процесу тренинга. Познавање карактеристика, законитости скелетних мишића и њихове функције омогућава
постављање основа за различите хипотезе када је у питању атлетски спорт и врхунске перформансе за које тражимо
одговоре. У складу с тим, познавање наведених мишићних функција је од кључног значаја за сваког појединца чији
је рад у вези са спортом. Само уз одговарајуће знање о законитости активног дела локомоторног система, могуће је
имплементирати модерне кибернетичке моделе и трансформацијске процесе обуке, не само у атлетици него и
другим гранама спорта. У раду се анализирају одређене физиолошке законитости, механизми и енергетика процеса
мишићне контракције.

29. Pavlović, R. (2017). Discipline homogeneity based on the most successful decathlon scoring placement.
Turkish Journal of Kinesiology, 3 (1), 6-11.
Ова студија је анализирала десет светских рекордера у вишебоју у периоду 1984. - 2016. године, чији је циљ да се
утврди ниво хомогености између дисциплина. Подаци су анализирани путем хијерархијске кластер анализе која је
потврдила постојање девет кластера интегрисаних у три главне групе. Прва група је дефинисана са четири кластера
где су истакнуте дисциплине (100м-110м-400м-Скок мотком, Скок у даљ), односно представници спринтерског и
скакачког типа (анаеробних способности). Друга група од четири кластера углавном дефинише дисциплине бацања
као примарне (кугла, диск, копље) и скок у вис као секундарни који дефинише брзину и експлозивни карактер
дисциплине. Трећа група је дефинисана дисциплином 1500м као најудаљеније тачке у атлетском десетобоју, што је
показатељ да је типичан представник аеробне способности под покровитељством функционалних механизама. Ови
резултати су потврдили нека ранија истраживања о броју кластера и парцијалној хомогеност између дисциплина
које су под окриљем истог енергетског потенцијала и могући предности спринта и скокова у односу на бацачке
дисциплине.

30. Pavlović, R. & Oliveira, W.M. (2017). The differences  of kinematic parameters Triple Jump between
female finalists World Championship Berlin, 2009.-Daegu, 2011. SSP Journal of Sport Sciences and
Medicine, 1 (1),6-19.
Кинематички параметри значајно утичу на перформансе у атлетским дисциплинама што је нарочито евидентно за
врхунске спортисте који имају готово идентичне морфолошке, моторичке и функционалне параметре. Разлике које
утичу на спортски резултат обично се приписују бољој техници, која је често последица различитих вредности
кинематичких параметара појединаца. Ова студија анализира разлике између кинематичких параметара у дициплини
троскока. Узорак је обухватио 16 атлетичарки које су се такмичиле у финалу Светских првенстава (Берлин, 2009 и
Даегу, 2011). Резултати добијени применом Т-тест модула за мале независне узорке, потврђују разлике између
женских финалиста. Статистички значајне разлике забиљежене су само у 5 од 22 кинематичких параметара (23%).
Статистички значајне разлике су забележене у одразном углу поскока (Хопº,Т=4,008; р <0,001); вертикалној брзини
поскока (ВВоХоп м/с, Т=4,915; р<0,001), где су атлетичарке у Берлину имале веће вредности, као и трајање
контактне фазе: поскок (Т=-2,744; р<0,016), корак=-2,949; р<0,011), скок (Т=-3,087; р<0,004), тј. краће време фазе
контакта у сва три параметра (поскок, корак, скок) . У оба финала забележена је инверзна веза између брзине и угла
одраза такмичара, што је последица смањења брзине у сваком скоку, где спортисти користе већи замах са
слободним екстремитетима, што је у великој мери зависно од индивидуалне технике троскокаша.



Врста публикације Категорија Број
радова

Монографска студија/поглавље у књизи коефицијента компетентности  R11
или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја

R13 1

Истакнути међународни часопис R22 24
Међународни часопис R23 43
Часопис међународног значаја верификован посебном одлуком R24 5
Саопштење са међународног скупа штампано у целини R33 17
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу R34 3
Водећи часопис националног значаја R51 32
Часопис националног значаја R52 2
Саопштење са националног скупа штампано у изводу R64 1

УКУПНО 128

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА Навести све активности (уџбеници и друге образовне
публикације, предмети на којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете3,
менторство4)

4.1. Образовна дјелатност прије посљедњег избора

Пре избора у ванредног професора др Ратко Павловић је реализовао практичну и теоријску наставу на
матичном факултету на студијским програмима (физичко васпитање, спорт) на предметима:
Антропомоторика, Спортска гимнастика, Атлетика, Вјежбе обликовања, Опоравак у спорту, Активности
у природи, Зимски спортови. Такође је био ангажован као предавач на магистарским студијама на
предметима: Савремене педагошке теорије у физичком васпитању, спорту и спортској рекреацији и
Методологија научно-истраживачког рада. Више пута је био ментор, члан и председник комисије за
одбрану рада на првом и другом циклусу студија.

4.1.1. Објављенe публикације прије посљедњег избора
1. Павловић, Р. (2006). АТЛЕТИКА-антрополошка обиљежја (уџбеник). Факултет физичке културе
Универзитета у  Источном Сарајеву,   стр.193; ISBN 99938-97-06-X; COBBIS.BH-ID 183320

2. Павловић, Р. (2007). Опоравак у спорту (скpипта). Факултет физичке културе Универзитета у
Источном Сарајеву, стр. 71

3. Павловић, Р. (2010). АТЛЕТИКА (уџбеник). Факултет физичког васпитања и спорта  Универзитета у
Источном Сарајеву, стр.414; ISBN 978-999-97-11-8; COBBIS.BH-ID 1298456

4.1.2. Рад у комисијама за преглед, оцену и одбрану магистарске тезе:

4.1.2.1. Менторство
1. Драган Станковић (2011). Морфолошке димензије и моторичке способности као предиктори
резултатске успјешности скока у вис.

2. Јелена Коцић (2011). Релације антрополошких димензија са резултатима у спринтерским
дисциплинама.

3 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
4 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.



4.1.2.2. Члан и председник у комисијама за преглед, оцену и одбрану магистарске тезе
1. Борислав Цицовић (2007). Утицај морфолошких карактеристика и моторичких способности на

ситуационо-моторичке способности џудиста (члан комисије).

2. Митар Мрдић (2009). Разлике у моторичким, ситуационо-моторичким и функционалним
способностима код џудиста кадета и јуниора (члан комисије).

3. Владимир Величковић (2010). Релације морфолошких карактеристика и моторичких способности са
брзином трчања кратких стаза код ученика средњих школа (члан комисије).

4. Ирфан Љајић (2010). Трансформациони процеси рекреативног вјежбања моторичке координације на
повећање нивоа моторичких и функционалних способности код школске дјеце (члан комисије).

5. Рифат Мујановић (2010). Ефекти модела кате (Hei an Sho dan) на трансформационе процесе
моторичких и функционалних способности каратиста (члан комисије).

6. Един Салиховић (2010). Разлике између морфолошких карактеристика, моторичких и функционалних
способности гимнастичара и неспортиста (члан комисије).

7. Дражен Суботић (2011). Ефекти модела кондиционе припреме џудиста у предтакмичарском периоду
(председник комисије).

4.1.3.  Учешће у комисији за избор у више звање:
1. мp Љубо Милићевић (2006) – у звање вишег асистента на предмету Атлетика.

4.2.  Образовна дјелатност послије посљедњег избора (Навести све активности (уџбеници и друге
образовне публикације, предмети на којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете5,
менторство6)

Након избора у ванредног професора др Ратко Павловић је ангажован на првом циклусу студија,
студијском програму физичко васпитање где изводи теоријску и практичну наставу из предмета:
Атлетика 1; Атлетика 2, Зимски спортови, Активности у природи. Такође је ангажован на студијском
програму спорт (модул атлетике): Теорија и организација изабране гране спорта 1 и 2; Методике тренинга
изабрне гране спорта 1 и 2; Правила и суђење изабране гране спорта, Пропозиције спортских и
рекреативних садржаја изабране гране спорта као и предмету Теорија и методика елементарних игара.
Ангажован на другом циклусу (мастер) студија на оба студијска програма (физичко васпитање и спорт).

4.2.1. Објављене публикације након посљедњег избора са кратким приказом

1. Павловић, Р. (2014). АТЛЕТИКА 1 (уџбеник) Ниш: СИА. Стр. 330; ISBN 978-86-87495-57-9;
COBBIS.SR-ID 207963148

Уџбеник Атлетика 1 је написан са едукативном сврхом, намењен потребама студената Факултета
физичког васпитања и спорта те као додатна литература професорима физичког васпитања,
атлетским тренерима у њиховом стручном раду и широј академској заједници чије је поље деловања

5 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
6 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.



атлетика. Уџбеник је структуиран из три поглавља којима је покривено подручје ходачких и тркачких
дисциплина атлетике, са свим релевантним обележјима која јој с правом дају епитет ''краљице
спортова''. Све дисицплине су обрађене са аспекта историјског настанка и развоја, савремене технике,
биомеханичке анализе, методике обучавања и специјалних вежби. Један дио текста је посвећен
моторичкој, биомеханичкој и спортско-техничкој припремљености атлетичара. Поред свеобухватне
структуралне и биомеханичке анализе ходачких и тркачких дисциплина обрађен је модерни олимпизам,
светска, европска првенства и вишебоји као једна врло важна целина. Дио текста је посвећен и
''Опоравку'' у тренажном процесу атлетичара, у поглављу које дефинише одређене процесе и методе
опоравка које су данас врло актуелне и служе као обавезно помоћно средство у постизању врхунских
резултата, па је његово познавање утилитарно у атлетском спорту.

2. Павловић, Р. (2016). АТЛЕТИКА 2 (уџбеник) Ниш: Удружење књижевника ''Бранко Миљковић'' стр.
331; ISBN  978-86-83863-98-3; COBBIS.SR-ID 223010828.

Уџбеник Атлетика 2 је структуиран из два поглавља којима је покривено подручје атлетских скакачких
и бацачких дисциплина, као и одређени сегменти из домена селекције, дијагнозе способности и особина
младих атлетичара, методике и целокупног тренажног процеса атлетичара. У поглављу ''Анализа
атлетских скакачких и бацачких дисциплина'' акценат је на њиховој структуралној и биомеханичкој
анализи. Поред структуралне и биомеханичке анализе, на врло приступачан, јасан и разумљив начин,
анализиран је историјски настанак и правци развоја, методика обучавања технике, карактеристичне
грешке у извођењу технике и начини њихове корекције, те специјалне вежбе атлетичара. Оно што је
врло релевантно, је чињеница да целокупан рукопис прожима и дефинише врхунске атлетичаре, углавном
у последњој деценији, који су остварили врхунске резултате на Олимпијском, Светском и Европском
нивоу, што му даје извесну тежину.  Друго поглавље, ''Научно методске основе тренинга атлетичара"
може се рећи да је утилитарно јер дефинише одређене моделе када је реч о селекцији, методици,
дијагностици, законитостима и кибернетичким моделима планирања и програмирања тренажног
процеса. У сваком случају поглавље које завређује пажњу са аспекта атлетског спорта и спорта
уопште.

3. Павловић, Р. (2014). ПРАКТИКУМ ИЗ АТЛЕТИКЕ. Ниш: СИА. стр.130; ISBN 978-86-87495-56-2;
COBBIS.SR-ID 207965708.

Практикум из Атлетике одговара програмском садржају наставе и испитне материје које студенти
обрађују. Практикум покрива 40% теоретске и 100% практичне наставе и подељен је у 6 поглавља:
Трчања, Дисциплине скокова и бацања, Вишебоји, Дисциплине ходања, Трчање на путу и природи,
Записници. Свако поглавље представља логичку целину која је повезана, систематизована и
презентирана тако да задовољава материју која је предвиђена наставним планом и програмом
теоретске и практичне наставе Атлетике.

4. Павловић, Р. (2017). ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ИГАРА (уџбеник) Ниш: Удружење
књижевника ''Бранко Миљковић''стр. 183; ISBN 978-86-6479-004-8; COBISS.SR-ID 231125260

Рукопис је структуиран из уско интегрисаних поглавља која дефинишу сегменте у психофизичком
развоју организма са аспекта утицаја, развоја и методике елементарних игара, примене елементарних
игара у васпитно-образовном процесу са различитим добним узрастима деце, улози игара у правилном
психофизичком и социјално-емоционалном развоју детета. Материјал ће послужити као неопходна
литература наставницима разредне наставе, педагозима, психолозима, васпитачима у предшколским
установама, тренерима и другим субјектима који у опису своје делатности имају за циљ формирање
здраве психофизичке, морално јаке и социјално уравнотежене личности, као будућег здравог члана шире
друштвене заједнице.



Aнкета:

4.2.2 Менторства на другом и трећем циклусу студија након посљедњег избора:

4.2.2.1. Магистарске тезе
1. Зоран Радиновић (2012). Структуралне разлике између ученика и атлетичара јуниорског узраста,

Факултет физичког васпитања и спорта, И.Сарајево - одлука HHB бр.1102/11

2. Милош Митов (2013). Ефекти базичне припреме атлетичара на развој антрополошких димензија и
резултатске ефикасности у бацању кугле, Факултет физичког васпитања и спорта, И.Сарајево-одлука
HHB бр.267/13

3. Мирољуб Мосуровић (2013). Утицај модела тренинга брзине на адаптивне процесе морфолошких
димензија, моторичких и функционалних способности ученика. Факултет физичког васпитања и
спорта, И. Сарајево-одлука HHB бр.835/13

4. Марко Јанковић (2013). Утицај модела тренинга спринтерског трчања на развој антрополошких
димензија атлетичара,Факултет физичког васпитања и спорта, И. Сарајево-одлука HHB бр.1260/12

5. Мићо Ковачевић (2014). Релације специфичних атлетских кретања са резултатима атлетског тробоја,
Факултет физичког васпитања и спорта, И.Сарајево-одлука HHB бр.837/13

4.2.2.2. Докторске дисертације
1. Мр Јелена Коцић (2016). Утицај модела атлетског програма базичне припреме на антрополошка

обиљежја ученика средњих школа, Факултет физичког васпитања и спорта, И. Сарајево, одлука
CEHATA 01-C-532-II/15.



4.2.3. Чланство у комисији на другом и трећем циклусу студија након посљедњег избора:

4.2.3.1. Mастер рад
1. Адмир Мусић (2017). Процјена и разлике физичке активности дјеце руралне и урбане средине,

Факултет физичког васпитања и спорта, И.Сарајево-одлука ННВ бр.280/17 (председник комисије)

2. Дејан Делић (2017). Pазлике у нивоу моторичких и ситуационо-моторичких способности фудбалера
различитог ранга такмичења, Факултет физичког васпитања и спорта, И.Сарајево-одлука ННВ
бр.199/17 (председник комисије)

3. Далибор Станојевић (2017). Трансформације антрополошких обиљежја примјеном рекреативних
садржаја, Факултет физичког васпитања и спорта, И.Сарајево-одлука ННВ бр. 564/17 (члан комисије).

4.2.3.2. Магистарске тезе
1. Биљана Милановић (2014). Утицај морфолошких карактеристика и моторичких способности на
резултат скoка у вис опкорачном техником, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, одлука ННВ
бр. 04-914/4 (члан комисије).
2. Хајрудин Прентић (2015). Утицај програмираног вежбања на трансформационе процесе морфолошких
карактеристика ученика усмерених за рукомет, Факултет физичког васпитања и спорта, И.Сарајево,
одлука ННВ бр. 703/15 (председник комисије)

4.2.3.3. Докторске дисертације:
1. Мр Милан Игњатовић (2017). Антопометријски параметари, моторичке способности и резултат у

спортском пењању, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, одлука НCВ бр. 8/18-01-004/17-017.
(члан комисије).

4.2.4. Члан комисије за сарадничка и наставна изборна звања:
1. Данијел Станковић (2015), ванредни професор, Факултет спорта и физичког васпитања. Ниш, одлука

НСВ бр.8/18-01-002/15-040
2. Немања Злојутро (2015), асистент, Факултет физичког васпитања и спорта, Бањалука, одлука ННВ

бр. 11/3.733-6.6/15
3. Владимир Јаковљевић (2017), ванредни професор, Факултет физичког васпитања и спорта,

Бањалука, одлука ННВ бр. 11/3.1208-6.1/17

4.2.5. Рецензент је монографије међународног значаја:

1. Martin Pupiš et al. (2011). World Race Walking Research. University Matey Bel-Banska Bystrica.
ISBN: 978-80-557-0159-2 (SLOVAKIA)

4.2.6. Рецензент је универзитетских уџбеника:
1. Менсур Врцић, Ерол Ковачевић, Енсар Абазовић (2016). Фитнес-индивидуални програми.  Факултет
спорта и тјелесног одгоја, Сарајево. ИСБН 978-9958-606-83-0. COBBIS.SR-ID

2. Љубо Милићевић (2017). Теорија физичке културе. Факултет физичког васпитања и спорта.
Источно Сарајево. ИСБН 978-9993897262; COBBIS.SR-ID 6327832.



5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА

5.1. Остале стручне дјелатности.

1. члан организационог одбора МОСИ испред општине Фоча од 2000-2006.године.
2. 2000 -2008 члан друштва педагога физичке културе Републике Српске.
3. 2000-2002  тренер АК ''Сутјеска'',
4. 2004-2006 тренер ОК ,,Маглић”.
5. 2008-2009 продекан за наставу Факултет физичког васпитања и спорта Источно Сарајево
6. 2010-2012 продекан за науку Факултет физичког васпитања и спорта Источно Сарајево
7. 2010-2012 уредник је у редакцији Научно-стручног часописа ''Спорт и здравље'' ФФВИС
8. 2008.-2011. председник комисије за полагање стручног испита наставника, стручних сарадника и
васпитача, ФФВИС.
9. 2013, учесник у тренингу ,,Улога наставног особља у процесима интерног осигурања квалитете у
склопу Темпус пројекта ,,From Quality Assurance to Strategy Development'' WUS Austria.

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА7

У складу са чланом 4а. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у
Источном Сарајеву, интервју са кандидатом др Ратком Павловићем обављен је 10.01.2018. у
просторијама Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Комисија је заиста имала част да
врши интервју са изузетним кандидатом. Том приликом, у врло пријатном академском амбијенту,
сумирано је његово деловање и рад у образовној установи. Кандидат је амбициозан, eлоквентан,
интелигентан и опредељен за даље истраживање као и преношење тог знања младим генерацијама.
Имајући у виду биографију и библиографију кандидата, Комисија је констатовала да др Ратко Павловић
поседује завидну научну продукцију, сходно томе чланства у уређивачким и рецензентским одборима
међународних часописа, објављене књиге и све остале услове који га квалификују за више звање.
Комисија је констатовала и својим потписима на овом извештају потврдила, да кандидат испуњава
законом прописане услове конкурса на који се пријавио као и све обавезе и различите задатке како у
извођењу наставе тако и у свом научном раду.
7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА КОЈИ
ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ
КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ8

Није била обавеза кандидата, с обзиром на његов научно истраживачки пут у наставно научном процесу
од асистента до ванредног професора на Универзитету у Источном Сарајеву.

7 Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. Правилника о
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервију подразумјева
непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама факултета/академије.
Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме се наводи  датум, вријеме и мјесто
одржавања интервјуа)
8 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским установама,
дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи  предавање из наставног
предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао.



III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у звање или их
не испуњава.
Први кандидат: Проф. др РАТКО ПАВЛОВИЋ
Минимални услови за избор у
звање редовног професора

испуњава/не
испуњава Навести резултате рада (уколико испуњава)

Има проведен један изборни период у
звању ванредног професора Испуњава Избор у звање ванредног професора, oдлука бр. 01-

C-100-VIII/11 од 18.04. 2012. год.
Има најмање осам научних радова из
области за коју се бира објављених у
научним часописима и зборницима са
рецензијом, након стицања звања
ванредног професора

Испуњава

Кандидат је у звању ванредног професора
публиковао 128 научних, стручних и прегледних
радова из области за коју се бира у међународним
и националним часописима и зборницима са
рецензијом на скуповима међународног значајa.

Има најмање двије објављене књиге
(научну књигу, монографију или
универзитетски уџбеник) након
стицања звања ванредног професора

Испуњава Кандидат је у звању ванредног професора објавио
3 уџбеника и један практикум.

Да је успјешно реализовао
менторство кандидата за степен
другог или трећег циклуса студија

Испуњава
Кандидат је успешно реализовао једно менторство
кандидата за степен III циклуса и био је ментор пет
кандидата за степен II циклуса студија.

Има успјешно остварену
међународну сарадњу са другим
универзитетима и релевантним

институцијама у области високог
образовања

Испуњава

Кандидат је био у комисијама за изборе у
наставно-научна звања на факултетима у Бањој
Луци и Нишу. Рецензирао је уџбеник који се
користи на Факултету спорта у Сарајеву. Рецензент
је монографије међунарoдног значаја у издању
Универзитета Матеј Бел из Словачке. Члан је
међународних научних асоцијација:
*Athens Institute for Education and Research A World
Association of Academics and Researchers (Greece);
*World Academy of Science, Engineering and
Technology (Connetticut, USA); *Science Research
Association a Global Academic Organization;
*Удружењe за медицину спорта Србије

Кандидат је учествовао на више међународних
научних конгреса, симпозијума и конференција.
Члан је уредништва у 28 међународних научних
часописа (главни уредник: World Journal of Sport
Science; Journal of Sport Sciences and Medicine;
European Journal of Sport & Exercise Science).
Публиковао је 173 научних и стручних радова у
различитим часописима, зборницима радова у
земљи и иностранству, од којих су неки
реферисани у две најпрестижније цитатне базе
Тhomson Reuters и Scopus. Као аутор или коаутор је
остварио запажену регионалну и међународну
сарадњу. Био је члан научног одбора у три
међународне конференције (Словачка, Румунија,
Турска).

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
1. Поред потребних минимално 8 научних радова из области за коју се бира, кандидат др Ратко

Павловић је у научним часописима и зборницима радова, објавио још 120 научних радова из те



области.
2. Кандидат је у периоду од избора у звање ванредног професора  објавио 3 уџбеника и један практикум,

а за избор у више звање било је потребно само две књиге или уџбеника.
3. Поред једног обавезног менторства на другом или трећем циклусу студија, кандидат је имао једно

менторство на трећем циклусу и пет пута је менторисао на другом циклусу студија.
Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за првог)
Пријављен је само један кандидат проф. др Ратко Павловић

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

На конкурс за избор наставника у звање редовни професор на ужу научну област Спортске и
рехабилитационе науке (ужа образовна област: Кинезиологија индивидуалних спортова, предмети:
Атлетика, Атлетика 1, Атлетика 2 пријавиo се један кандидат - др Ратко Павловић, тренутно у звању
ванредног професора. Према општим и посебним условима предвиђеним конкурсом, Законом о
Високом образовању Републике Српске, Статутом Универзитета у Источном Сарајеву, комисија је
утврдила да је др Ратко Павловић, доставио потребну документацију.

На основу увида у научно-истраживачку, стручну и педагошку активност, ценећи при томе
целокупан досадашњи научни, стручни и педагошки рад кандидата, од асистента до ванредног
професора комисија је констатовала следеће:

- кандидат има докторат наука из уже научне области за коју се бира;

- своје радно искуство je обогатио и као професор физичког васпитања у oсновној и средњој школи,
као демонстратор на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у С.Сарајеву, где је
остварио редовно напредовање од асистента до ванредног професора;

- провео је један изборни период у звању ванредног професора где је остварио резултате у развоју
наставно-научног подмлатка (ментор, председник и члан комисије кандидата на првом, другом и
трећем циклусу студија);

- објавио је 5 универзитетских уџбеникa, једну скрипту и један практикум (два уџбеника и скрипту
пре, а три уџбеника и практикум након последњег избора);

-учествовао на више међународних и националних научних конгреса, конференција, симпозијума, а
такође је био члан научног одбора у три међународне научне конференције (Словачка, Румунија,
Tурска);

- члан je уредништва у 28 међународних научних часописа, а главни је и одговорни уредник
међународних научних часописа World Journal of Sport Science (Dubai, UAE) и SSP Journal of Sport
Sciences and Medicine (Göteborg, Sweden); European Journal of Sport & Exercise Science.

- члан је међународних и националних научних асоцијација (Athens Institute for Education and Research
A World Association of Acedemics and Researchers (Greece); World Academy of Science, Engineering and
Technology (Connetticut, USA); Science Research Association a Global Academic Organization;
Антрополошко друштво Србије (АДС); Удружењe за медицину спорта Србије (УМСС).



- стални је рецензент у десет међународних научних часописа, а такође је рецензирао радове више
часописа и зборника радова, од којих су неки y базама Thomson Reuters и SCOPUS;

- рецензент је два универзитетска уџбеника у издању Универзитета у Сарајеву, Источном Сарајеву и
монографије међународног значаја у издању Универзитетa Матеј Бел у Словачкој;

- кандидат је био у комисијама за избор сарадника и наставника на универзитетима у Источном
Сарајеву, Бањалуци и  Нишу;

- има публикације које показују да је афирмисао предмет Атлетика, као и да је значајно продубио
знања у тој области. Hаучне радове публиковао je у 30 различитих научних часописа и више
различитих зборника радова (БиХ, Црна Гора, Хрватска, Србија, Mакедонија, Грчка, Словачка, САД,
Шведска, Индија, Румунија, Русија, Турска, Бугарска) чиме је потврдио научно истраживачки
квалитет у области на коју је конкурисао;

- квалитет радова кандидата указује да се ради о оригиналном и врло компетентном наставнику. До
пријаве на конкурс објавио (прихваћени за објављивање) 173 научних и стручних радова. Након
посљедњег избора 128 радова у међународним и националним научним часописима и зборницима са
рецензијом (R13-1, R22-24, R23-43, R24-5, R33-17, R34-3, R51-32, R52-2, R64-1) од значаја за развој
науке у ужој научној области Спортске и рехабилитационе науке.

- већина публикованих радова је А1 категорије реферисана у више десетина различитих међународних
цитатних база, a 22 научна рада публикована су у часописима који су реферисани у две
најпрестижније светске цитатне базе Тhomson Reuters (6 радoвa) и SCOPUS (16 радова).

- као аутор и коаутор остварио је запажену регионалну и међународну сарадњу са ауторима из Србије,
Словеније, Македоније, Црне Горе, Хрватске, Грчке, Бугарске, Словачке, Пољске, Чешке, Индије,
Бразила) чиме је дао значајан допринос на афирмацији матичног факултета и универзитета у широј
академској заједници;

- да према наводима Research Gate i Google Scholar има више од 170 цитатних навода.

- да резултати свих студентских анкета показују да се ради о квалитетном наставнику и педагогу

са оценом изузетан (4,85).

На бази целокупне анализе кандидата, његовог педагошког, научно-истраживачког и стручног рада,
Комисија је констатовала да др Ратко Павловић, ванредни професор, испуњава све прописане услове
за избор у звање редовног професора, на основу Члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), односно Члана 38.
Правилника о поступку и условима избора академског особља на Универзитету у Источном Сарајеву.

Комисија, поштујући прописани Члан 77. Закона о високом образовању („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута
Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 4а.,5., 6. и 38. Правилника о поступку и условима избора
академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, са задовољством даје



П Р Е Д Л О Г  К О М И С И Ј Е

Наставно научном већу Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитета у Источном Сарајеву и
Сенату Универзитета у Источном Сарајеву, да се др Ратко Павловић, ванредни професор, изабере у
академско звање редовни професор, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна
област: Кинезиологија индивидуалних спортова, предмети: Атлетика, Атлетика 1, Атлетика 2).

Ч Л А Н О В И К О М И С И Ј Е

1. ......................................................................................................................
др Илона Михајловић, редовни професор - председник

Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања

2. ......................................................................................................................
др Зоран Радић, редовни професор - члан

Универзитет Ћирило и Методије у Скопљу, Факултет за
физичко образовање, спорт и здравље

3. .....................................................................................................................
др Кемал Идризовић, редовни професор – члан

Универзитет Црне Горе, Факултет за спорт и физичко васпитање

4. ....................................................................................................................
др Александар Раковић, редовни професор – члан

Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања

5 ………………………………….......………………………………………………..
др Ирина Јухас, редовни професор – члан

Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Није било издвојених мишљења чланова комисије.

Нови Сад, 15. 01.2018.


