
 
 

 
 

 

 
 
НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 
ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА ПАЛЕ 
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 Основне дисциплине у физичком васпитању и спорту – предмети  Методика 
физичког васпитања, Методика физичког васпитања I, Методика физичког васпитања 
II) 

 
Одлуком Наставно-научног вијећа, Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у 
Источном Сарајеву, број ННВ: 1473/18 од 17.12.2018. године, именовани смо у Комисију за 
разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном 
листу “Глас Српске“ од 20.11. и 21.11.2018. године, за избор у академско звање ВИШИ 
АСИСТЕНТ, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна област 
Основне дисциплине у физичком васпитању и спорту – предмети  Методика физичког 
васпитања, Методика физичког васпитања I, Методика физичког васпитања II) 
 
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије 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 Борко Петровић, ванредни професор - предсједник 

Ужа научна област – Кинезиологија у спорту, предмети: Антропомоторика  

Датум избора у звање: 30.09.2015. године 

Универзитет - Универзитет у Бањој Луци 

Факултет - Факултет физичког васпитања и спорта 

2. Др Љубо Милићевић, ванредни професор - члан 

Научна област – Друштвене науке, пословање и администрација и право 

Научно поље -  Друштвене науке 

Ужа научна област - Спортске и рехабилитационе науке, предмет: Теорија физичке 

културе 

Ужа област образовања – Основне дисциплине у физичком васпитању и спорту 

Датум избора у звање: 27.04.2017. године 

Универзитет - Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет - Факултет физичког васпитања и спорта 

3. Др Тијана Перовић, доцент - члан 

Научна област – Друштвене науке, пословање и администрација и право 

Научно поље -  Друштвене науке 

Ужа научна област -  Спортске и рехабилитационе науке предмет: Антропомоторика 

Ужа област образовања – Основне дисциплине у физичком васпитању и спорту 

Датум избора у звање: 11.09.2015. године 

Универзитет – Универзитет у Источном Сарајеву  



 
 

 
 

 

 
На претходно наведени конкурс пријавила су се 2 кандидата: 

1. мр Радомир Пржуљ, асистент 
2. др Јово (Ранко) Ранкић 

 
На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане члан 77. Закона о 

високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 
44/15, 90/16 и 31/18), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 
5., 6. и 37. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у 
Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у 
звања, Наставно-научном/умјетничком вијећу Факултета физичког васпитања Пале и Сенату 
Универзитета у Источном Сарајеву подноси слиједећи извјештај 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 Сената Универзитета у Источном Сарајеву број 01-С-404-LVI/18 од 15.11.2018. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

''Глас Српске'', oд 20.11. и 21.11. 2018. године 

Број кандидата који се бира 

1 

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је конкурс 
расписан, списак предмета 

Звање: Виши асистент, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна 
област Основне дисциплине у физичком васпитању и спорту – предмети  Методика физичког 
васпитања, Методика физичког васпитања I, Методика физичког васпитања II). 

Број пријављених кандидата 

2 
 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Радомир (Милосав) Пржуљ 

Датум и мјесто рођења 

18.01.1988. Фоча/општина Фоча 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Основна Школа „Пале“ Пале, 2014-2015. 

Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву од 2015. године 

Звања/радна мјеста 

Асистент на Факултету физичког васпитања и спорта (2015.-2019.) 

Научна област 

Спортске и рехaбилитационе науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 



 
 

 
 

 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Факултет физичког васпитања и спорта, 2008.-2012. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Физичко васпитање 

Стечени академски назив 

Професор физичког васпитања 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Факултет физичког васпитања и спорта, 2012.-2014. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Физичко васпитање 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,38 – Магистар физичког васпитања 

Наслов магистарског  рада 

„Квантитативне промјене моторичких способности у тренажном процесу'' 

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 2015.-/ 

Наслов докторске дисертације 

 

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, 18.06.2015 . (четири год.) 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог избора 

1. 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.  

Радови послије посљедњег избора 

1. Бјелица, Б., Пржуљ, Р. (2015). Утицај комплексних Моторичких вјежби на обољеле од 
церебралне парализе. Факултет физичког васпитања и спорта, Пале. Спорт и здравље, 10(2), 
72-77. 
2. Пржуљ, Р. (2016). Утицај моторичких способности на успјешност фудбалера. Факултет 
физичког васпитања и спорта, Пале. Спорт и здравље, 11(1), 44-51. 
3. Abohllala, N. А., Бранковић, Н., Пржуљ, Р. (2018). Review of the research studies on 
physical activity and body composition in preschool and elementary school children.В. Станковић, Т. 
Стојановић (Ур). Зборник сажетака 5. Међународна научна конференција „Антрополошки и 
теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас“ , (стр.67). 
Копаоник, 21.-24. Март. Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитета у Приштини, 
Лепосавић. 
4. 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, Bucharest- Romania, 3(8). 64-81. 



 
 

 
 

 

5. 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. 
6. Abohllala, N. А., Поповић, Д., Бранковић, Н., Поповић, Ј., Савић, В., Боли, Е., Поповић, М., 
Пржуљ, Р. (2018). Efects of diferent training programs on agility performance in basketball players. In 
M. Kocić (Ed). XXI Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2018" in physical education, sport 
and recreation (143-152). Nis: Faculty of Sport and Physical Education, University of  Nis. 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 
Радомир Пржуљ у звању асистента је реализовао практичну и теоријску наставу на матичном 
факултету на студијским програмима (физичко васпитање, спорт) на предметима: Методика 
физичког васпитања 1 и 2 (студијски програм:физичко васпитање), Теорија спортског тренинга 1 
и 2 (студијски програм: физичко васпитање, спорт). 
Радомир Пржуљ је ангажован на Филозофском факултету на Палама одсјек- разредна настава, 
УИС као асистент на предмету: Методика наставе физичког васпитања 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
Име (име једног родитеља) и презиме 
Јово (Ранко) Ранкић 
Датум и мјесто рођења 
21.10.1986. Бијељина, БиХ 
Установе у којима је кандидат био запослен 
Дом ученика у Бијељини - васпитач  
Звања/радна мјеста 
Професор физичке културе 
Магистар наука физичке културе 
Доктор наука у области физичке културе 
Научна област 
Спортске и рехабилитационе науке 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 
Члан удружења за медицину спорта Србије 
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 
Основне студије/студије првог циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка  
Факултет физичког васпитања и спорта, 2005-2009 
Назив студијског програма, излазног модула 
Физичко васпитање 
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 
8,03; Професор физичке културе  
Постдипломске студије/студије другог циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка 
Факултет физичког васпитања и спорта Источно Сарајево, 2009-2012 
Назив студијског програма, излазног модула 
Физичко васпитање 
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 
8,75; Магистар наука физичке културе 
Наслов магистарског/мастер рада 
Ефекти модела моторичког вјежбања на развој антрополошких димензија код ученика средњих школа 



 
 

 
 

 

Ужа научна/умјетничка област 
 Спортске и рехабилитационе науке 
Докторат/студије трећег циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 
Факултет физичког васпитања и спорта Источно Сарајево, 2016 
Наслов докторске дисертације 
Промјене морфолошког и моторичког простора након примјене конезиолошког третмана ученика 
основних школа 
Ужа научна област 
Спортске и рехабилитационе науке 
Претходни избори у звања (институција, звање и период) 
 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 
а)  Радови саопштени на стручним скуповима 
б)  Чланци у стручним часописима 
1. Пелемиш, М., Митровић, Н., Пелемиш, В. & Ранкић, Ј. (2013). Разлике моторичког простора деце 
урбане и руралне средине парцијализацијом морфолошких карактеристика. Спорт Монт 11 (37,38,39), 
370-376. 
2. Пелемиш, В., Мартиновић, Д., Јовановић, Б. & Ранкић, Ј. (2013). Ефекти примене кинезиолошког 
третмана на моторичке способности деце млађег школског узраста. Београд: Методичка пракса, 13(2), 
221-227. 
3. Пелемиш, М., Мартиновић, Д. & Ранкић, Ј. (2013). Квантитативне анализе разлика у моторичком 
простору ученика старијег школског узраста. Спорт и здравље, 8(1), 69-75. 
4. Пелемиш, В., Јовановић, Б. & Ранкић, Ј. (2013). Релације морфолошких карактеристика са аеробном 
способности деце различитог пола и узраста. Спорт и здравље, 8(1), 75-80. 
5. Пелемиш, В., Пелемиш, М., Ранкић, Ј. & Јовановић, Б. (2014). Разлике у морфолошким 
карактеристикама деце различитог пола и узраста. У.М. Јовановић и Ђ. Нићин (Ед.), Зборник радова са 
треће међународне конфереције „Спортске науке и здравље”, 15th Март. Бања Лука: Паневропски 
Универзитет Апеирон. Стр. 183-188. 
6. Ранкић, Ј. & Товиловић, М. (2016). Преглед досадашњих истраживања тестова за процену аеробних 
способности код каратиста. Београд: Методичка пракса, 16(2), 175-181. 
7. Бранковић, П. & Ранкић, Ј. (2016). Ефекти карате тренинга на побољшање моторичких способности 
ученица. Београд: Методичка пракса, 13(3-4), 329-342. 
8. Пелемиш, В. & Ранкић, Ј. (2016). Утицај додатног кинезиолошког програма у отклањању деформитета 
стопала предшколске деце. Београд: Методичка пракса, 13(3-4), 343-362. 
9. Ранкић, Ј. (2017). Разлика у моторичким способностима дјеце млађег школског узраста 
различитогпола. Београд: Методичка пракса, 13(1), 87-98. 
10. Ранкић, Ј. (2017). Релације морфолошких карактеристика са аеробном способности дјеце различитог 
пола и узраста. Београд: Методичка пракса, 13(1), 99-108. 
в) Објављене књиге 
4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 
 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Као кошаркашки играч играо је за Бијељинске клубове Радник, Плус, Реноме и Грађански као и КК 
Филозофски Пале и КК Шабац из Шабца. Послије играчке каријере наставља као спортски директор КК 
Грађански из Бијељине и као тренер млађих селекција КК Радник из Бијељине. 
 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА 

На интервју су позвана 2 кандидата и то: Радомир Пржуљ и Јово Ранкић. Интервју је одржан 
дана 16.01.2019. године у 10:30 часова у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта у 
Палама и приступиo је један кандидат, Радомир Пржуљ. Интервју су обавили проф. др Борко 



 
 

 
 

 

Петровић, проф. др Љубо Милићевић и Доц. др Тијана Перовић. Комисија је прије итервјуа 
обавила увид у цјелокупну конкурсну документацију. Комисија је са кандидатом обавила 
разговор. На основу обављеног разговора са кандидатом, као и његовог досадашњег рада, 
чланови комисије са задовољством констатују да кандидат Радомир Пржуљ испуњава услове 
предметног конкурса.  

Вредновање референци за избор сарадника на Универзитету у Источном Сарајеву 
Име и презиме Просјек 8,0 Већи просјек Интервју Студент генерације Укупно 

Радомир Пржуљ 8 1,38 1 - 10,38 

Јово Ранкић 8 0,75 - - 8,75 

 

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  Радомир (Милосав) Пржуљ 

Минимални услови за избор у звање испуњава/не 
испуњава 

Навести резултате рада (уколико 
испуњава) 

Има проведен један изборни период у 

звању асистента. 

испуњава Број: 01-C-258-XLII/15 

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) 

 

Други кандидат Јово (Ранко) Ранкић 

Минимални услови за избор у звање испуњава/не 
испуњава 

Навести резултате рада (уколико 
испуњава) 

Има проведен један изборни период у 
звању асистента. 

Не испуњава 
- 

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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На основу анализе приложеног материјала, детаљног увида у научну и стручну активност 
кандидата Комисија констатује да кандидат мр Радомир Пржуљ испуњава све прописане 
услове за избор у академско звање вишег асистента.  
Комисија предлаже наставно научном вјећу Факултета физичког васпитања и спорта, 
Универзитета у Источном Сарајеву и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву, да се мр 
Радомир Пржуљ, асистент, изабере у академско звање виши асистент, ужа научна област 
Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна област Основне дисциплине у 
физичком васпитању и спорту – предмети  Методика физичког васпитања, Методика 
физичког васпитања I, Методика физичког васпитања II). 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. Проф. др Борко Петровић, предсједник 
 

_________________________________________ 
 

2. Проф. др Љубо Милићевић, члан 
 

_________________________________________ 
 

3. Доц. др Тијана Перовић, члан 
 

_________________________________________ 
 
 
 

ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Није било издвојених мишљења чланова комисије 

 
 
 
Мјесто: Пале 
 
Датум: 18.01.2019. године 
 
 


