
 

НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 
ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА 
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
 
Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

вишег асистента, ужа  научна област Спортске и рехабилитационе науке 
(ужа образовна област Кинезиологија спортске рекреације и рехабилитације, 
предмети: Спортска рекреација, Спортска рекреација 1, Спортска рекреација 2) 

 
Одлуком Наставно-научног вијећа, Факултета физичког васпитања и спорта 

Универзитета у Источном Сарајеву, број ННВ: 1434/17 од 26.12.2017. године, именовани смо 
у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, 
објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 06.12.2017. године, за избор у академско 
звање ВИШИ АСИСТЕНТ, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке (ужа 
образовна област Кинезиологија спортске рекреације и рехабилитације, предмети: 
Спортска рекреација, Спортска рекреација 1, Спортска рекреација 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 Данко Пржуљ, професор емеритус Универзитета - предсједник 
Научна област - Спортске и рехабилитационе науке 
Научно поље -  /                              
Ужа научна област - Кинезиологија спортске рекреације и рехабилитације, предмети: 
Антропомоторика и Спортска рекреација 
Датум избора у звање: 24.03.2016. године 
Универзитет - Универзитета у Источном Сарајеву 
Факултет - Факултет физичког васпитања и спорта 

2. Др Дејан Гојковић, ванредни професор - члан 
Научна област - Спортске и рехабилитационе науке 
Научно поље -  /                              
Ужа научна област - Кинезиологија спортске рекреације и рехабилитације, предмет: 
Корективна гимнастика 
Датум избора у звање: 17.02.2016. године 
Универзитет - Универзитета у Источном Сарајеву 
Факултет - Факултет физичког васпитања и спорта 

3. Др Слободан Горановић, редовни професор - члан 
Научна област – Кинезиологија у спорту 
Научно поље -  /                              
Ужа научна област – предмет: Рукомет 
Датум избора у звање: 18.07.2013. године 
Универзитет – Универзитет у Бањој Луци 
Факултет – Факултет физичког васпитања и спорта  

                                                             
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. 



 

 

 

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

1. мр Бојан Бјелица, асистент 
 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописани члан 77., 
78. и 87. 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., 37., 38. и 39.  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 вијећу 
факултета физичког васпитања и спорта и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву 
подноси следећи извештај на даље одлучивање: 

 
И З В Ј 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 1052/17 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 
Виши асистент, ужа  научна област Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна 
област Кинезиологија спортске рекреације и рехабилитације, предмети: Спортска рекреација, 
Спортска рекреација 1, Спортска рекреација 2). 
Број пријављених кандидата 
Један (1) 
 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 
ПРВИ КАНДИДАТ 
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
Име (име једног родитеља) и презиме 
Бојан (Здравко) Бјелица 
Датум и мјесто рођења 
14.09.1987. Сарајево/општина Центар 
Установе у којима је кандидат био запослен 
Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву од 2014. 
године 



 

 

Економски Факултет Пале од  2017. године 
Звања/радна мјеста 
Асистент на Факултету физичког васпитања и спорта (2014.-2018.) 
Научна област 
Спортске и рехaбилитационе науке 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 
1. Антрополошко друштво Србије (Аntropological Society of Serbia). 
 
Члан уредништва међународних научних часописа: 
 
1. International Journal of Physical Education, Sport and Health (New Delhi, India) 
2. Global Scientific Research Journal od Sports Medicine (Illinois, USA) 
 
Чланство спортских удружења: 
 
1. Association of ski trainers and teachers (ISIA member/ATUS RS/BiH) 
 
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 
Основне студије/студије првог циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка  
Факултет физичке културе, 2006.-2010. 
Назив студијског програма, излазног модула 
Физичко васпитање 
Стечени академски назив 
Професор физичке културе 
Постдипломске студије/студије другог циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка 
Факултет физичког васпитања и спорта, 2011.-2013. 
Назив студијског програма, излазног модула 
Физичко васпитање 
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 
9,34 – Магистар физичког васпитања 
Наслов магистарског  рада 
''Корекција нарушеног држања тијела ученика млађег школског узраста 
индивидуалним упражњавањем садржаја аеробне гимнастике'' 
Ужа научна област 
Физичко васпитање 
Докторат/студије трећег циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу 2014.-/ 
Наслов докторске дисертације 
''Ефикасност групних фитнес програма на здравствени фитнес жена'' 
Ужа научна област 
Научне дисциплине у спорту и физичком васпитању 
Претходни избори у звања (институција, звање и период) 
1. Факултет физичког васпитања и спорта, УИС, асистент, 27.03.2014 . (четири год.) 
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 



 

 

Радови прије првог избора 
1. Каралејић, С., Бјелица, Б. (2013). „Утицај корективне гимнастике на 
корекцију лошег држања тијела и промјене моторичког статуса код ученица 
адолесцентског узраста“(The influence of corrective gymnastics on the correction of bad 
body posture and changes of motor status in adolescence period of schoolgirls). 
Истраживања во Кинезиологијата „Research in Kineyiology“и Активности во 
физичкото образовеније и спорт.  
 
2. Стојановић, Ј., Бјелица, Б. (2013). „Релације одређених моторичких 
способности са брзином трчања“. (Relations of certain motor abilities with speed 
running).“Истраживања во Кинезиологијата и активности во физичкото образовение и 
спортот“ Федерација на Спортските педагози на Република Македонија.  
 
3. Стојановић., Ј, Бјелица, Б. (2013).  „Методика развоја брзине код младих 
спортиста“. „Methodics of developing speed in young athletes”. Федерација на 
Спортските педагози на Република Македонија.  
 
4. Бјелица, Б. (2014).  „Утицај наставе физичког васпитања на корекцију лошег 
држања тијела и промјене моторичког статуса код ученика адолесцентског 
узраста.“The influence of physical education curriculum on the correction of bad body 
posture and changes of motor status in adolescente period of schoolgirls). Истраживањаво 
Кинезиологијата и активности во физичкото образовение и спортот“ 
Радови послије посљедњег избора 
1. Бјелица, Б.,  Шиљеговић, T., & Куртовић, Б. (2014). Учесталост неправилног држања 
тијела код дјечака VII и VIII разреда основне школе. Факултет физичког васпитања и 
спорта, Источно Сарајево. Спорт и здравље, 9 (2), 10-14.  

2. Цицовић, Б., Бјелица, Б., & Пржуљ, Р. (2014). Релације функционалних способности 
са резултатима агилности код младих џудиста. Факултет физичког васпитања и спорта, 
Источно Сарајево. Спорт и здравље, 9 (2), 14-19.  

3. Мартиновић, Д., Бранковић, П., Ујаси, Д., & Бјелица, Б. (2014). Циљне оријентације 
адолесцената на различите физичке активности. Методичка пракса, 1 (13), 33-39. 

4. Пелемиш, В., Мартиновић, Д., Бјелица, Б., & Николић, С. (2014). Разлике у 
моторичким способностима као детерминанта примене кинезиолошког третмана. 
Образовна технологија, 1, 9-22. 

5. Бјелица, Б., & Ранђеловић, A. (2015). Спортско-рекреативне активности и њихов 
утицај на квалитет живота старијих особа. Факултет физичког васпитања и спорта, 
Источно Сарајево. Спорт и здравље, 10 (1), 5-12.  

6. Бјелица, Б. (2015). Преглед истраживања у области алпског смучања. Методичка 
пракса, 2 (13), 47-54.  

7. Бјелица, Б.,  & Пржуљ, Р. (2015). Утицај комплексних моторичких вјежби на обољеле 
од церебралне парализе. Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево. 



 

 

Спорт и здравље, 10 (2), 72-77.  

8. Ћировић, В., Бјелица, Б., & Пивач, Н. (2016). Ефекти програмираног вежбања на 
постурални статус кичменог стуба ученика нижих разреда. У. М. Ђуричковић (ур.). 
Књига резимеа прве Међународне конференције Наше стварање „Васпитач у 21 веку“, 
(стр. 38). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија. 

9. Новаковић, В., Ђорђевић, С., Александровић, M., Пивач, Н., & Бјелица, Б. (2016). The 
incidence of lordotic deformity in children under the age of 15 in the Republic of Serbia: a 
systematic review. In S. Pantelic (Ed). XIX Scientific Conference „FIS Communications 2016" 
in physical education, sport and recreation (291-294). Nis: Faculty of Sport and Physical 
Education, University of  Nis. 

10. Бјелаковић, Љ., Живковић, М., Антић, В., Ранђеловић, Л., Бјелаковић, Б., & Бјелица, 
Б. (2016). Self-perceived health statust and life satisfaction among students of Faculty of Sport 
and Physical Education students at University of Nis. У.М. Д. Мадић (ур.). Књига резимеа 
четврте Међународне конференције ''Exercise and quality of life'', (стр. 140). Нови Сад: 
Факултет спорта и физичког васпитања. 

11. Бјелица, Б., Ћеремиџић, Д., Фулурија, Д., Ћеремиџић, Т., Гојковић, Д., & Пржуљ, Р. 
(2016) Ефекти Зумба плеса на тјелесну композицију жена. В. Шепаровић (ур.) Зборник 
научних и стручних радова IX Међународног конгреса "Спорт и здравље". (77-82). 
Тузла: Факултет за тјелесни одгој и спорт. 

12. Фулурија, Д., Перовић, Т., Гојковић, Д., Бјелица, Б., & Мајсторовић, Д. (2016) 
Релације између моторичких способности и успјеха у извођењу елемената на тлу. В. 
Шепаровић (ур.) Зборник научних и стручних радова IX Међународног конгреса "Спорт 
и здравље". (69-73). Тузла: Факултет за тјелесни одгој и спорт. 

13. Перовић, Т., Фулурија, Д., & Бјелица, Б. (2016) Разлике у морфолошким 
карактеристикама код дјечака од 10 до 13 година. Факултет физичког васпитања и 
спорта, Источно Сарајево. Спорт и здравље, 11 (1), 37-43.  

14. Цицовић, Б., Бјелица, Б. & Миљић, Р. (2016) Значајности разлика у извођењу 
издвојених тестова еурофит батерије између дјечака VI и VII разреда. Факултет физичког 
васпитања и спорта, Источно Сарајево. Спорт и здравље, 11 (2), 11-15.  

15. Бјелица, Б., Гојковић, Д., & Фулурија, Д. (2016) Ефекти Зумба плеса на тјелесну 
композицију и побољшање здравља код жена. Факултет физичког васпитања и спорта, 
Источно Сарајево. Спорт и здравље, 11 (2), 5-10. 

16. Гојковић, Д., Фулурија, Д., & Бјелица, Б. (2016). Превенција постуралних поремећаја 
кичменог стуба код дјеце V разреда. XIV Међународна научно стручна конференција. 
Језеро Младост, Велес. Република Македонија. 

17. Павловић, Р., Идризовић, К., Драгутиновић, С., Бјелица, Б., Јоксимовић, М. (2017). 
Skeletal muscles: Physiological-bioelectric and energy features, contraction intensity and 



 

 

strenght. European Journal of Physical Education and Sport Science, 3 (2), 1-18. 

18. Бјелица, Б., Фулурија, Д., Ивановић, Б. (2017). Ефекти различитих фитнес програма 
на интезитет оптерећења и калоријску потрошњу. Факултет физичког васпитања и 
спорта, Источно Сарајево. Спорт и здравље, 12 (1), 5-11. 

19. Фулурија, Д., Бјелица, Б., Гојковић, Д. (2017). Ефекти програма спортске гимнастике 
на моторичке способности студената Факултета физичког васпитања и спорта Источно 
Сарајево. Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево. Спорт и здравље, 
12 (1), 20-24. 

20. Павловић, Р., Бјелица, Б., Бонацин, Д., Пржуљ, Р., Стојановић, Н. (2017). Differences 
in motor abilities manifestations depending of quantitative parameters of Body Mass Index of 
students. European Journal of Physical Education and Sport Science, 3 (8), 64-81. 

21. Bjelica, B., Joksimović, M., Seisenbekov, Y., D'Onofrio, R., Šiljegović, T. (2018). The 
Effect of Pilates program on motor skills and morphological characteristcs of women. Italian 
Journal of Sports Rehabilitation and Posturology, 5(2), 1063-1074. 

НАПОМЕНА 

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

Бјелица, Б., & Ранђеловић, A. (2015). Спортско-рекреативне активности и њихов 
утицај на квалитет живота старијих особа. Факултет физичког васпитања и спорта, 
Источно Сарајево. Спорт и здравље, 10 (1), 5-12.  
Сажетак: Знаке старости можемо да примјетимо анализирајући једноставне ствари, почевши 
од успоренијег ходања и тежег пењања уз степенице, незаинтересованости за многим 
стварима који су их некада доносили срећу. Старење представља константно трошење 
организма и не постоји начин да то избјегнемо. Доказано, спортска рекреација као слободно 
одабрана активност, индивидуално, групно или организовано испланирана активност има 
велики значај за добробит и побољшање здравља старијих особа. Позитивно ђеловање 
спортско-рекреативних активности на цјелокупни систем човјека, пружа поред благотворних 
дејстава на покретљивост, бољих респираторних и кардиоваскуларних функција и позитивно 
стање менталне и емоционалне реакције. Препорука за здраве и мотивисане особе, које су 
добиле одобрење и потврду свог доктора за упражњавање активности јесте да вјежбање 
упражњавају континуирано, 2 - 3 пута у току седмице, константно под наџором стручног 
лица из те области. Кључне ријечи: спортска рекреација, старије особе, квалитет живота, 
активности   
 
 
Бјелица, Б.,  & Пржуљ, Р. (2015). Утицај комплексних моторичких вјежби на 
обољеле од церебралне парализе. Факултет физичког васпитања и спорта, Источно 
Сарајево. Спорт и здравље, 10 (2), 72-77.  
Сажетак: Церебрална парализа (ЦП) је трајни поремећај држања и кретања тијела који се 
огледа на бројним подручјима ђететовог здравственог статуса. Истраживање је обухватило 
четири оригинална научна рада. Сви радови су задовољили проблематику и могли су да дају 
одговор на постављени циљ. Циљ рада је био да се утврди утицај програмских садржаја на 



 

 

обољеле од ЦП. Као метод узета је селекција радова од 2003. до 2011. године. Закључујемо 
да је физичка активност особа обољелих од ЦП на јако лошем нивоу због специфичношћу 
болести. Редовна, стручно вођена и истрајна програмска средства и рад са обољелим од ЦП 
дају добре резултате код обољелих. На овај начин, уколико се почне правовремено са 
рјешавањем проблема, у млађем ђечијем узрасту, рјешавају се разни проблеми, поготово у 
фази адолесценције. Под овим се подразумјева боља мотивисаност обољелих, боље 
функционисање, већа физичка стабилност, равнотежа, координација и остали важни 
фактори. Кључне ријечи: церебрална парализа, физичка активност, моторички поремећаји, 
лезија  
 
Цицовић, Б., Бјелица, Б. & Миљић, Р. (2016) Значајности разлика у извођењу 
издвојених тестова еурофит батерије између дјечака VI и VII разреда. Факултет 
физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево. Спорт и здравље, 11 (2), 11-15.  
Сажетак: Узорак од 40 испитаника у овом истраживању извучен је из популације ученика 
основних школа са територије општине Лопаре, шестог и седмог разреда, старости од 11-13 
година ± 6 мјесеци. Ученици похађају редовну наставу предвиђену програмом у основним 
школама. Основни циљ истраживања је да се утврде разлике у извођењу еурофит батерије 
тестова између ђечака шестог и седмог разреда основне школе. Примјењени су тестови: 
издржај у згибу (МИЗ), тапинг руком (МТР), скок удаљ (МСД), лежање у сијед (МЛС), 
трчање 20џ5м (М20), бацање медицинке из сиједа (МБМ), фламинго тест равнотеже (МФТ), 
сијед и дохват (МСД). Резултати су обрађени Т-тестом за независне узорке. Добијени 
резултати истраживања су показали статистички значане разлике у скоро свим примјењеним 
тестовима у корист ученика седмог разреда, осим у тесту лежање у сијед и фламинго тесту 
равнотеже што оправдава тренд развоја моторичких способности с обзиром на узраст одвија 
у складу са законитостима развоја поменутих. Кључне ријечи: ђечаци, основна школа, 
моторичке способности, Т тест  
 
Бјелица, Б., Гојковић, Д., & Фулурија, Д. (2016) Ефекти Зумба плеса на тјелесну 
композицију и побољшање здравља код жена. Факултет физичког васпитања и 
спорта, Источно Сарајево. Спорт и здравље, 11 (2), 5-10. 
Истраживање је обухватило шест оргиналних научних радова.Сви радови су задовољили 
проблематику и могли су да дају одговор на постављени проблем.Циљ рада је био да се 
утврди ефекти зумбе плеса на тјелесну композицију и побољшање здравља код жена.Као 
метод узета је селекција од 2014 до 2016 године.Закључујемо да Зумба програми доносе 
бенефит усмјерен на промјене у композицији тијела и огледају у смањењу тјелесне масе 
смањењу постотка масног ткива и смањењу укупне количине масног ткива те представљају 
облик програмираног тјелесног вјежбања жена са циљем унапређења здравља и побољшања 
естетског изгледа.Најбољи ефекти видљиви су у програмима који трају од осам до дванаест 
недеља.   
 
Ћировић, В., Бјелица, Б., & Пивач, Н. (2016). Ефекти програмираног вежбања на 
постурални статус кичменог стуба ученика нижих разреда. У. М. Ђуричковић (ур.). 
Књига резимеа прве Међународне конференције Наше стварање „Васпитач у 21 
веку“, (стр. 38). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија. 
Абстракт: Кичмени стуб формира најважнију везу између мозга и свих функција тела испод 
висине врата, те на тај начин представља стуб живота за сваког појединца. Кориштењем 
електонских база података, издвојено је шест оригиналних научних радова. Сви радови су 
задовољили проблематику и могли су да дају одговор на постављени циљ. Циљ истраживања 
је да се утврде ефекти програмираног вежбања на постурални статус кичменог стуба деце. 
Као метод узета је селекција радова од 2000. до 2013. године. Резултати истраживања јасно 
показују присуство једног или више деформитета, те њихов стални пораст узрокован 



 

 

хипокинезијом и осталим факторима. Проблем треба решавати тамо где се јавља и где је 
могуће рано откривање, праћење и спровођење специјалистичког лечења. Закључујемо да је 
потребан систематски клинички преглед деце, да би се утврдио степен деформитета и 
пратила њихова еволуција и конкретно, правовремено решавање од стране стучних лица како 
би се млад и још неразвијен организам несметано развијао. Кључне речи: постурални статус 
деце, кичмени стуб, деца, физичке активности, спортске активности, кичмени деформитети  
 
Бјелица, Б., Ћеремиџић, Д., Фулурија, Д., Ћеремиџић, Т., Гојковић, Д., & Пржуљ, Р. 
(2016) Ефекти Зумба плеса на тјелесну композицију жена. В. Шепаровић (ур.) 
Зборник научних и стручних радова IX Међународног конгреса "Спорт и здравље". 
(77-82). Тузла: Факултет за тјелесни одгој и спорт. 
Испитивање је проведено на узорку од 20 испитаница, доби од 30-37. За потребе овог 
истраживања узет је узорак испитаница које су редовно долазиле на програм Зумбе без 
изостанака током 8 недеља колико је трајао сам програм. За упоређивање ефеката примјене 
зумба фитнес програма на промјене у тјелесној композицији издвојене су сљедеће варијабле: 
Маса тијела (kg) МТ, Укупна количина воде у тијелу (%) water, Укупна количина масног 
ткива у тијелу (%) fat, Укупна количина мишићног ткива у тијелу (кг) muscle. Сви параметри 
тјелесне композиције мјерени су помоћу сегменталног анализатора тјелесне композиције 
марке ТАНИТА тип BC-545N. Иако је програм Зумбе проведен у трајању од осам недеља, 
дао је јако позитивне резултате у редукцији тјелесне тежине и смањењу масног ткива што је 
свакако значајно ако узмемо у обзир да је то један од значајнијих мотива за приступање 
одређеним фитнес програмима. Зумба као програм вјежбања се појавила у новије вријеме у 
домену групног фитнесс вјежбања и њени стварни ефекти на различитим популацијама и у 
различите сврхе тек требају да се испитају. Рад је само мали допринос у расвјетљавању 
ефеката Зумбе и утицаја на промјене у одређеним сегментима тијела. Било би занимљиво 
испитати ефекте Зумба плеса у комбинацији са дијеталном исхраном или поређење Зумбе са 
неким другим видовима фитнеса или облика групних вјежбовних активности у дужем 
временском интервалу и другим старосним групама испитаница. Такође, вјероватно би већи 
бенефити на тјелесну композицију били у комбинацији са вјежбама снаге, али би свакако 
било потребно испитати овакву предпоставку.   
 
Фулурија, Д., Бјелица, Б., Гојковић, Д. (2017). Ефекти програма спортске гимнастике 
на моторичке способности студената Факултета физичког васпитања и спорта 
Источно Сарајево. Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево. Спорт 
и здравље, 12 (1), 20-24. 
Сажетак: Циљ истраживања је утврђивање ефекта програма спортске гимнастике на 
моторичке способности (код студената Факултета физичког васпитања и спорта Источно 
Сарајево. На основу квантитативних разлика између иницијалног и финалног стања на 
мултиваријантном нивоу показују да је код студената који су реализовали програм спортске 
гимнастике дошло до значајних побољшања моторичких способности на статистичком нивоу 
Q=.000. Квантитативне разлике на униваријантном нивоу у појединим тестовима моторичких 
способности између иницијалног и финалног стања евидентна је значајна разлика у свим 
варијаблама на нивоу од .00 (Q<.00). Из добијених резултата се може закључити да је 
програм спортске гимнастике дао значајне резултате код промјена у свим мјереним 
моторичким способностима. Кључне ријечи: ефекти, спортска гимнастика, студенти, 
моторичке способности.  
 
Павловић, Р., Идризовић, K., Драгутиновић, С., Бјелица, Б., Јоксимовић, 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. 
4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 
Бојан Бјелица у звању асистента је реализовао практичну и теоријску наставу на 
матичном факултету на студијским програмима (физичко васпитање, спорт) на 
предметима: Спортска рекреација 1 и 2 (студијски програм:физичко васпитање), 
Рекреација у спорту 1 и 2 (студијски програм:спорт), те ангажован на другом циклусу 
студија као асистент на предмету Дијагностика у физичком васпитању у спорту. 
Бојан Бјелица је ангажован на Економском факултету на Палама, УИС као асистент 
на предметима: Економија спорта и Економија спорта и разоноде. 
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
Први пут се бира 
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Учесник пројекта испред Антрополошког друштва Србије ''Вјежбање са старијим 
особама'' (испред катедре Рекреације Факултета спорта и физичког васпитања у 
Нишу). Од 2017. године. 

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата). 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТОМ 
Интервју са кандидатом обављен  је 17.01.2018. године (у складу са чланом 4а 
Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у 
Источном Сарајеву) на Факултету физичког васпитања и спорта у Палама. Интервју 
је обавила Комисија у саставу проф. др Данко Пржуљ и проф. др Дејан Гојковић. 
Приликом интервјуа кандидат је показао завидно знање из области спортске 
рекреације и рехабилитације те способност преношења истог. Имајући у виду 
биографију и библиографију кандидата, Комисија је констатовала да мр Бојан 
Бјелица поседује научну продукцију која иде узлазном путањом, сходно томе 
чланства у уређивачким и рецензентским одборима међународних часописа га 
квалификују за избор у звање. Чланови Комисије једногласно закључују да кандидат 
испуњава услове за обављање послова вишег асистента на Факултету физичког 
васпитања и спорта у Палама. 
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 ОБРАЗОВАЊУ2 
                                                             
2 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 
Минимални услови за 
избор у звање3 

испуњава/не 
испуњава 

Навести резултате рада (уколико 
испуњава) 

Има проведен један 
изборни период у звању 
асистента. 

испуњава 
Број: 01-C-66-XXVII/14 
Датум: 27.03.2014 . 
Период: четири године 

Кандидат испуњава услове 
за избор у звање у складу 
са члановима 77. и 78. и 
87. Закона о високом 
образовању. 

испуњава 

Завршен други циклус студија са 
најнижом просјечном оцјеном и 
на првом и на другом циклусу 
студија 8,0 односно први циклус 
студија са најмање 240 ECTS . 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 
Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 
Кандидат мр Бојан Бјелица је у научним часописима и зборницима радова, 
објавио 21 научни рад. 
Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за  
првог) 
Пријављен је само један кандидат мр Бојан Бјелица. 
На конкурс за избор наставника у звање редовни професор на ужу научну област 
Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна област: Кинезиологија спортске 
рекреације и рехабилитације, предмети: Спортска рекреација, Спортска рекреација 1, 
Спортска рекреација 2, пријавиo се један кандидат – мр Бојан Бјелица, тренутно у 
звању асистента. Према општим и посебним условима предвиђеним конкурсом, 
Законом о Високом образовању Републике Српске, Статутом Универзитета у 
Источном Сарајеву, комисија је утврдила да је мр Бојан Бјелица, доставио 
потребну документацију, сходно томе предлаже Научно-наставном вијећу 
Факултета физичког васпитања и спорта и Сенату Универзитета у Источном 
Сарајеву да се асист. Бојан Бјелица изабере у звање вишег асистента за ужу 
научну област  Спортске и рехабилитационе науке. 

 

 

                                                             
3 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 
77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

 

 

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 мр Бојан 
Бјелица, асистент, изабере у академско звање виши асистент, ужа научна област 
Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна област Кинезиологија спортске 
рекреације и рехабилитације, предмети: Спортска рекреација, Спортска 
рекреација 1, Спортска рекреација 2). 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 
 
 
 
1. Др Данко Пржуљ, професор емеритус, Универзитет у Источном 
Сарајеву 
 
 

Предсједник 

2. Др Дејан Гојковић, ванредни професор, Универзитет у Источном 
Сарајеву 
 
 

Члан 

3. Др Слободан Горановић, редовни професор, Универзитет у 
Бањој Луци 
 
 

Члан 

 
 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
Није било издвојених мишљења чланова комисије.  

 
 
 
Мјесто: Пале 
Датум: 17.01.2018. 
 


