
 

 

НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 

Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

редовног професора, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке (ужа 

образовна област Кинезиологија колективних спортова). 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета 

у Источном Сарајеву бр. 1079/19 од 24.09. 2019. године, именовани смо у Комисију за 

разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном 

листу “Глас Српске“ од 18.09.2019.  године, за избор у академско звање редовног 

професора, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна област 

Кинезиологија колективних спортова). 

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. Проф. др Слободан Горановић, редовни професор, предсједник 

Научна област: Кинезиологија у спорту 

Научно поље: Здравствене науке 

Ужа научна област: Кинезиологија у спорту  

Датум избора у звање: 18.07.2013. године 

Универзитет у Бања Луци 

Факултет физичког васпитања и спорта  

2. Проф. др Миодраг Коцић, редовни професор, члан 

Научна област: Физичко васпитање и спорт 

Научно поље: Друштвено хуманистичке науке  

Ужа научна област: Кошарка 

Датум избора у звање: 6.12.2017. године 

Универзитет  у Нишу 

Факултет спорта и физичког васпитања  

 
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. 



3. Проф. др Ален Капиџић, редовни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Кинезиологија 

Ужа научна област: Спортске игре 

Датум избора у звање: 16.05.2019. године 

Универзитет у Тузли  

Факултет за тјелесни одгој и спорт 

На претходно наведени конкурс пријавило се 1 кандидат: 

1. Дејан (Слободан) Ћеремиџић  

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане чланове2 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 393. 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 вијећу Факултета 

физичког васпитања и спорта у Источном Сарајеву 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 о расписивању конкурса за избор у звања наставника Наставно научно вијеће 

Факултета физичког васпитања и спорта на Сједници број 1079/19 од 24.09.2019. 

године и Одлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву бр. 01-C-361-11/19 од 

12.09.2019. године. 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске, 18.09.2019. године 

Број кандидата који се бира 

1 

Звање и назив уже научне области, уже образовне области за коју је конкурс 

расписан, списак предмета 

 
2 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



Редовни професор, Спортске и рехабилитационе науке, Кинезиологија колективних 

спортова: Фудбал, Кошарка 

Број пријављених кандидата 

1 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Дејан (Слободан) Ћеремиџић 

Датум и мјесто рођења 

29.09.1972. године, Сарајево 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Влада Републике Српске 1992-1993. године  

Министарство унутрашњих послова РС 1992-1995 

Универзитет у Источном Сарајеву Факултет физичког васпитања и спорта  2000 -  

Звања/радна мјеста 

Асистент 2000-2005 

Виши асистент 2005-2008 

Доцент 2008-2013 

Ванредни професор 2013 –  

Ванредни професор на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у 

Источном Сарајеву 

Научна област:  

Спортске и рехабилитационе науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Кошаркашки савез РС и БиХ,  

Скијашки савез РС и БиХ,  

Асоцијација тренера и учитеља скијања БиХ,  

Удружење кошаркашких тренера Републике Српске 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Факултет физичке културе Универзитета у Српском Сарајеву, 1995-2000. година 

Назив студијског програма, излазног модула 

Физичка култура 



Просјечна оцјена током студија4, стечени академски назив 

Професор физичке културе 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш 2000-2005 

Назив студијског програма, излазног модула 

Последипломске студије Физичко васпитање 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Магистар Физичке културе 

Наслов магистарског/мастер рада 

Повезаност морфолошких карактеристика и моторичких спосбности са ситуационо-

моторичким способностима кошаркаша различитог нивоа такмичења  

Ужа научна/умјетничка област 

Спортске и рехабилитационе науке, Кинезиологија колективних спортова 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

Универзитет у Источном Сарајеву Факултет физичког васпитања и спорта, 2005, 2007. 

година 

Наслов докторске дисертације 

Компарација резултата моторичких способности и ситуационо-моторичких параметара 

кошаркаша различитог нивоа такмичења 

Ужа научна област 

Спортске и рехабилитационе науке 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Факултет физичке културе , асистент, 2000-2006. године 

2.  Факултет физичког васпитања и спорта, виши асистент, 2006-2008. године 

3. Факултет физичкиг васпитања и спорта , Доцент, 2008-2013. године 

4. Факултет физичкиг васпитања и спорта, Ванредни професор, 26.12.2013.-данас 

25. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

3.1. Рад у  истакнутом часопису међународног значаја                           

 

3.2. Радови у часопису међународног значаја 

 

 
4 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате који се 

бирају у звање асистента и вишег асистента. 
5 Навести све претходне изборе у звања. 



1. Ћеремиџић, Д. (2004).  Повезаност базично моторичких способности са прецизности 

шутирања кошаркаша Прве лиге Републике Српске, семинара антрополога, Јахорина, 

2004 година. Р24 

2. Ћеремиџић, Д. (2004).  Обука карвинг скијања, Фис комуникације Ниш,  Р24 

3. Ћеремиџић, Д. (2005).  Разлике моторичких способности кошаркаша и студената, I 

међународна студентска научна конференција факултета за спорт Подунавских 

замаља- СМИЛЕ (Спорт, Манагемент ин Леасуре анд Едуцатион). Р24 

4. Ћеремиџић, Д. (2005). ). Повезаност моторичких способности са прецизношћу 

шутирања кошаркаша друге лиге Републике Српске,  I међународна студентска научна 

конференција факултета за спорт Подунавских замаља- СМИЛЕ (Спорт, Манагемент 

ин Леасуре анд Едуцатион. Р24 

5. Ћеремиџић, Д. (2006). Повезаност антропометријских карактеристика са моторичким 

способностима кошаркаша јуниорске репрезентације Републике Српске, 

Антрополошки статус и физичка активност деце и омладина, Факултет спорта и 

физичког васпитања Нови Сад- Научни рад Р24 

6. Ћеремиџић, Д. (2006). Повезаност  моторичких способностиса ситуационо-

моторичким способностима јуниорске кошаркашке репрезентације Републике 

Српске, Антрополошки статус и физичка активност деце и омладина, Факултет спорта 

и физичког васпитања Нови Сад- Научни рад Р24 

7. Ћеремиџић, Д.  (2013). Праћење рада и развоја полазника школе фудбала “Олимп” 

Пале, Међународни сипозиј, НТС, Факултет спорта и тјелесног одгоја Универзитета у 

Сарајеву. Р24 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.3. Радови у водећем часопису националног значаја прве категорије                                                              

1. Ћеремиџић, Д. (2006). Разлике у моторичким способностима кошаркаша у 

зависности од позиције које играју у тиму, Спорт и здравље бр.I, Факултет 

физичке културе Источно Сарајево- Стручни рад Р51. 

2. Ћеремиџић, Д. (2006). Предикција повезаности додавања лопте у кошарци 

помоћу моторичке способности експлозивне и репетитивне снаге, Спорт и 

здравље бр. I, Факултет физичке културе Источно Сарајево, Р51 

3. Ћеремиџић, Д. (2007)., Релације морфолошких карактеристика и моторичких 

способности са експлозивном снагом Спорт и здравље бр. II, Факултет физичке 

културе Источно Сарајево- Научни рад, Р51 

4. Ћеремиџић, Д. (2008)., Ефекти различитих програма скијања на скијашку 

технику, Спорт и здравље бр. III, Факултет физичке културе Источно Сарајево- 

Научни рад 

5. Ћеремиџић, Д. (2009)., Седмодневни програм обуке скијања, IV Спорт и 

здравље бр. 1, Факултет физичке културе Источно Сарајево- Стручни  рад, Р51 

6. Ћеремиџић, Д. (2010)., Утицај програма из предмета кошарка на ситуационо-

моторичке способности студената, V Спорт и здравље бр. 1, Факултет физичке 

културе Источно Сарајево- Научни  рад, Р51 

7. Ћеремиџић, Д. Ћеремиџић Т.,(2010).Разлике у моторичким и ситуационо-

моторичким способности кошаркаша различитог статуса у екипи (стр.204-207), 

3 међународни симпозијум “Спорт и здравље”, Факултет за тјелесни одгој и 

спорт, Тузла. Р51 

8. Ћеремиџић, Т., Ћеремиџић Д., (2010). Утицај морфолошких карактеристика 

на ефикасност у извођењу друштвених плесова код студената,  (208-212) 3 



међународни симпозијум “Спорт и здравље”, Факултет за тјелесни одгој и 

спорт, Тузла. Р51 

9. Шиљеговић Т.,  Ћеремиџић, Д., Ћеремиџић Т., Ћеремиџић В., (2011),  Утицај 

програмираног тренинга на повећање снаге код студената, 4 међународни 

симпозијум “Спорт и здравље”, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Тузла,  Р51 

10. Ћеремиџић, Д., Ћеремиџић Т. (2010)., Разлике у ситуационој ефикасности 

између тимова НБА-НЛБ лиге у регуларном дијелу сезоне, (39-44), V Спорт и 

здравље бр. 2, Факултет физичке културе Источно Сарајево- Научни  рад, Р51 

11. Ћеремиџић, Д., Ћеремиџић Т. Шиљеговић Т., (2012). Разлике 

антропометријских, моторичких и ситуационо-моторичких способности 

полазника школе фудбала (стр.31-34), 5 међународни симпозијум “Спорт и 

здравље”, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Тузла. Р51 

12. Ћеремиџић, Д., Ћеремиџић Т. (2012)., Разлике у ситуационој ефикасности 

између тимова Адриатиц баскетбалл лиге и Евро лиге у сезони 2012, (стр. 38-

42), Спорт и здравље, година VII, бр. 1-2, Факултет физичког васпитања и 

спорта,  Источно Сарајево- Научни  рад, Р51 

13. Ћеремиџић, Д., Ковачевић В.,  (2012). Повезаност моторичких способности са 

ситуационо-моторичким способностима  полазника школе фудбала “Олимп“ 

(стр.13-18), год. 7, број 3, Спорт и здравље  Факултет физичког васпитања и 

спорта, Источно Сарајево- Научни  рад, Р51 

14. Ћеремиџић, Д.  (2013). Разлике у нивоу моторичких способности полазника 

школе фудбала “Олимп”, Трећа међународна конференција "Спортске науке и 

здравље, Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука. Р51. 

15. Ћеремиџић, Д.,  Ћеремиџић, Т. (2013).  Разлике у ситуационој ефикасности 

између екипа завршне фазе такмичења Лиге првака 2012/13 године, Спорт и 

здравље, година VII, бр. 1-2, Факултет физичког васпитања и спорта,  Источно 

Сарајево- Научни  рад, Р51. 

 

 

a. Радови у часопису националног значаја друге категорије 

                                                                                                                         

b. Саопштења са скупова националног значаја штампана у цјелини                                      

c. Саопштења са  међународних научних скупова штампанa у цјелини       

d. Саопштења са међународних научних скупова   штампана у изводу  

                  

                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 



Радови послије посљедњег избора/реизбора6 

 

1. Научна монграфија међународног значаја: 

 

2. Поглавље у истакнутој међународној монографији 

 

3. Рад у водећем научном часопису међународног значаја 

 

4. Рад у истакнутом међународном часопису 

 

5. Радови у часописима међународног значаја 

 

5.1. Смајић, М., Попадић, М., Чокорило, Б., Томић, А., Капиџић, Д. и Ћеремиџић, Д. (2017)., 

Корелације између постигнутог тотала и тјелесне тежине олимпијских дизача тегова, 

„Facta Universitatis Series:  Physical Education and Sport Vol. 15, No 1, 2017, pp. 103-114 

Р24 

У раду „Корелације између постигнутог тотала и тјелесне тежине олимпијских 

дизача тегова,” спроведено је истраживање с циљем утврђивања статистички 

значајне повезаности између телесне тежине дизача и подигнутог тотала на елитном 

узорку светских рекордера у периоду од 1972. до 2015. године. Узорак испитаника 

чинило је укупно 46 такмичара, подељених у три групе у мушкој категорији и три у 

женској, који су поставили светске рекорде. На основу резултата корелационе анализе 

на целокупном узорку резултата од 1972. до 2015. године може се видети да је на 

целокупном узорку линеарна повезаност изузетно јака, те да је међусобан утицај 

варијабли „тежинска категорија“ и „тотал“, изузетно јак. На осову добијених 

резултата, можемо констатовати да у мушкој конкуренцији не постоје статистички 

значајне разлике аритметичких средина тотала за све тежинске категорије. У 

женској конкуренцији се са друге стране уочава статистички значајна разлика између 

група 1 и 3, које означавају периоде од 1988.-1992. године и 1998-2015. године. 

Генерално се у женској конкуренцији може уочити пораст просечне вредности тотала 

од 1988. до 2015. године, за разлику од мушке категорије код које је тај тренд обрнут. 

Узимајући у обзир резултате пређашњих истраживања, почев од 1980 године до данас, 

можемо констатовати да се резултати спроведеног истраживања слажу готово у 

потпуности са претходно испитиваним и доказаним чињеницама. 
 

 

6. Радови у водећим часописима националног значаја 

 

 
6 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



6.1 Ћеремиџић, Д., Делић, Д. (2016)., Разлике у ситуационој ефикасности између тимова 

Евролиге и НБА лиге у регуларном дијелу сезоне, „Спорт и здравље  бр XI (2016) 2: 16-

22  Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево,  Р51. 

 

У раду „Разлике у ситуационој ефикасности између тимова Евролиге и НБА лиге у 

регуларном дијелу сезоне” спроведено је истраживање с циљем утврђивања разлика 

између екипа Евролиге и НБА лиге у сезони 2016/2017, у десет стандардних показатеља 

ситуационе ефикасности у кошаркашкој игри. Дискриминативном анализом и 

студентовим Т-тестом добијени су резултати који указују на разлику између екипа 

Евролиге и НБА лиге. Екипе из НБА лиге позитивно најбоље дефинишу варијабле 

дефанзивни скок, укупни скок и број покушаја убацивања лопте из игре у кош за два 

поена док екипе из Евролиге позитивно дефинишу варијабла успјешност шута за три 

поена.   

 

6.2 Ћеремиџић, Д., Пудар, В. (2016)., Ситуациони показатељи ефикасности екипа лиге 

шампиона 2015/16, „Спорт и здравље  бр  XI (2016) 1: 5-12  Факултет физичког 

васпитања и спорта, Источно Сарајево,  Р51 

 
У раду „Ситуациони показатељи ефикасности екипа лиге шампиона 2015/16” спроведено је 

истраживање с циљем утврђивања разлика  између екипа Лиге шампиона које су прошле у другу 

фазу, (четврфинале), и екипа које су испале у тој фази Лиге шампиона. Анализирано је 16 екипа 

које су одиграле укупно 16 утакмица осмине финала, тј. („кноцк оут“) фазе Лиге шампиона у 

сезони 2015/2016. Варијабле које су се успоређивале, а користиле су како би се утврдиле разлике 

између екипа су: посјед лопте, додавања лопте; успјешност додавања лопте; кратка додавања 

лопте; дуга додавања лопте; усјешност кратких и дугих додавања; ударци у оквир гола; ударци 

ван оквира гола; ударци из казненог просотра; ударци ван казненог простора; укупно удараца 

на гол. Статистичка значајност разлика између група екипа утврдила се т-тестом за 

независне узорке, док су подаци обрађени програмским пакетом Статистица 10.0. Резултати 

су показали да су екипе које су прошле даље четвртфиналну фазу Лиге шампиона у сезони 

2015/2016 имале веће вриједности у сви варијаблама осим у варијаблама које су утврђивала број 

и успјешност дугих додавања, гђе је утврђено да није било статистички значајне разлике. 

Резултати овога рада могу помоћи тренерима у тренажном процесу у изради и модификовању 

планова и програма рада у току сезоне, тренерима у организацији и провођењу техничко – 

тактичких тренинга специфичне усмјерености с обзиром на ситуационе показатеље, као и 

свима који се баве развојом ове невјероватне игре.  

 

6.3. Ћеремиџић, Д. (2017)., Разлике у моторичким способностима кошаркаша и фудбалера 

кадетске селекције, „Спорт и здравље  бр XII (2017) 2: 23-28  Факултет физичког васпитања 

и спорта, Источно Сарајево,  Р51 
 

У раду  „Разлике у моторичким способностима кошаркаша и фудбалера кадетске селекције,” 

спроведено је истраживање с циљем утврђивања тренутног нивоа моторичких способности 

кошаркаша који су селектовани у кадетску репрезентацију Босне и Херцеговине и фудбалера 

кадетског узраста Школе фудбала „Олимп“ из Пала који наступају у кантоналној лиги БиХ, 

као и разлике између двије наведене групе испитаника.  У истраживању су обухваћени 

кошаркаши из најбољих кошаркашких клубова из Републике Српске и Федерације Босне и 

Херцеговине. Укупан узорак испитаника је 16 селекционисаних кошаркаша и 12 селекционисаних 

фудбалера.  Након статистичке обраде података резултати истраживања су показали да 

постоје статистички значајне разлике у свим моторичким способностима између двије групе 



испитаника. Резултати кадетске кошаркашке репрезентације БиХ су упоређени са кадетском 

селекцијом ОКК Звезда и кадетима нижег ранга такмичења. Упоредном инспекцијом 

резултата кадета БиХ са селекцијом комбиноване кадетске и јуниорске селекције ОКК Звезда 

се утврдило да су резултати на сличном нивоу тј. да се не разликују, док је разлика између 

кадета БиХ и кадета нижег ранга такмичења статистички значајна. 

 

6.4 Ћеремиџић, Д., Суботић, Љ. (2017)., Повезаност ситуационе ефикасности у кошарци са 

пласманом репрезентација учесница на Европском првенству 2017 године, „Спорт и здравље  бр 

XII (2017) 2: 62-67  Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево,  Р51 
 

У раду  „Повезаност ситуационе ефикасности у кошарци са пласманом репрезентација 

учесница на Европском првенству 2017 године,” спроведено је истраживање с циљем 

утврђивања повезаности ситуационе ефикасности у кошарци са оствареним пласманом 

репрезентација које су учествовале на Европском првенству 2017 године. Узорак варијабли у 

овом истраживању обухвата четрнаест варијабли за процјену ситуационе ефикасности у 

кошарци које је утврдила Свјетска кошаркашка федерација (ФИБА). На основу добијених 

резултата дошли смо до закључака да репрезентације учеснице које имају бољи укупни 

проценат шута, проценат шута за два и три поена, више остварених скокова и више датих 

поена просјечно по утакмици у току Европског првенства имају бољи остварени пласман на 

наведеном турниру. 

 

6.5 Ћеремиџић, Д. (2018)., Повезаност моторичких способности са ситуационо-моторичким 

способностима младих фудбалера, „Спорт и здравље  бр XIII (2018) 2: 5-9  Факултет физичког 

васпитања и спорта, Источно Сарајево,  Р51 

 

У раду  „Повезаност моторичких способности са ситуационо-моторичким способностима 

младих фудбалера,” спроведено је истраживање с циљем утврђивања повезаности моторичких 

способности и ситуационо-моторичких способности младих фудбалера старости 9 до 10 

година.. Повезаност предикторских варијабли са критеријском варијаблом утврђена је 

регресионом анализом.. Утврђена је Статистички значајна повезаност простора моторичких 

способности са критеријском варијаблом. Посматрајући појединачну повезаност варијабли са 

критеријском једино је варијабла спринт 10 метара високим стартом остварила статистички 

значајну повезаност. 

 

6.6 Гардашевић, Н., Ћеремиџић, Д., Марковић, М. (2018)., Параметри ситуационог постигнућа 

као показатељи шутерске ефикасности у кошарци „Спорт и здравље  бр XIII (2018) 2: 10-15  

Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево,  Р51 

 

У раду „Параметри ситуационог постигнућа као показатељи шутерске ефикасности у 

кошарци,” спроведено је истраживање с циљем утврђивања утицаја предикторског система 

од 18 варијабли ситуационе ефикасности на критеријску варијаблу укупног постотка шута на 

утакмици. Узорак у овом истраживању представљало је 29 кошаркашких утакмица, КК 

Будућности из Подгорице, одиграних у АБА лиги за сезону 2017/18 години. Добијеним 

резултатима је утврђено да предикторски систем са готово 100% успјешности предвиђа исход 

укупне ефикасности постотка шута на утакмици. Појединачно гледано, дошло се до закључка 

да ће ефикасност шута на утакмици искључиво зависити од параметара ситуационе 

ефикасности шута за једа, два и три поена. Такође утврђено је да остали параметри 

ситуационе ефикасности у кошарци предвиђени од стране ФИБЕ немају утицај на анализирану 

критеријску варијаблу. Генерално се могло закључити да је за КК Будућност из Подгорице у 

сезони 2017/18 напад био најбоља одбрана.  



 

6.7 Ћеремиџић, Д. (2018)., Програм обуке скијања ски школе „Вучко”, „Спорт и здравље  бр 

XIII (2018) 1: 5-19  Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево,  Р51 

 

У раду „Програм обуке скијања ски школе „Вучко,” спроведено је истраживање с циљем 

утврђивања утицаја програма рада на скијашку изведебу полазника ски школе Вучко. На 

почетку истраживања полазници ски школе су демонстрирали основне елементе скијашке 

технике: спуст право, плужење са заустављањем, клинасти заокрет са и без убода штапа, 

основни завој, заокрет ка падини, вијугање у уском и широком ходнику. Техника полазника  

оцјењена је  од стране тројице испитивача (професори са ИСИА лиценцама).  Узорак 

испитаника су ђеца 12 до 13 година старости која скијају плужном техником.  По завршетку 

обуке алпског скијања сви испитаници демонстрирали су осам наведених елемената скијашке 

технике испред тројице независних испитивача. Анализа резултата показала је напредак у свих 

осам елеменат скијашке технике. Сви испитаници у са плужне технике прешли на већи ниво 

скијашке технике (паралелно скијање). Основни скијашки став, контрола брзине и баланса, 

брзина преласка из једног завоја у други, положај скија у завоју су елементи на којима је 

обраћена посебна пажња. 

 

6.8.  Перовић, Т.,  Ћеремиџић, Т.,  Ћеремиџић, Д.,  и Савић, В. (2018).,  Разлике у моторичким 

способностима код дјечака од 10 до 13 година, Нова школа број XIII (1), 2018. 136-144, 

Педагошки факултет, Бијељина, Р51 

 
Ова студија је спроведена са циљем да се утврде разлике у моторичким способностима дјечака 

узраста од 10 до 13 година, подијељених у групе: фудбалери, каратисти и дјечаци који се не 

баве спортом из подручја града Источно Сарајево. У истраживању су учествовали спортисти 

из фудбалског клуба „Танго“, спортисти из карате клуба „Игман“ и ученици основне школе 

„Свети Сава“, основне школе “Петар Петровић Његош”, основне школе “Алекса Шантић” и 

основне школе “Јован Дучић”. Укупан узорак испитаника је био 84 дјечака. Узорак је подељен 

на три групе: фудбалери (24 дечака из ФК „Танго“), каратисти (23 дјечака из КЦ “Игман”) и 

дјечаци  који се не баве спортом (37 дјечака укључено је само у наставу физичког васпитања). 

Спортисти  (фудбалери и каратисти) били су укључени у спортске активности задње 4 године. 

Након статистичке обраде података, резултати студије су показали да постоје статистички 

значајне разлике у моторичким способностима између дјеце која се баве спортом и дјеце која 

се не баве спортом. 

6.9. Гардашевић, Н., Ћеремиџић, Д., Вујковић, А. (2019)., Разлике у ситуационој успјешности 

између кошаркаша АБА лиге у сезони 2018/19 „Спорт и здравље  бр XIV (2019) 1: 5-12  

Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево,  Р51 
 

У овом истраживању утврђене су разлике у параметрима ситуационе ефикасности између 

домаћих (еx YU) и иностраних (изван ExYU) кошаркаша, играча Јадранске кошаркашке лиге 

(АБА лига) у сезони 2018/19. Утврђене су разлике у 7 од 20 анализираних варијабли. Играчи 

странци статистички значајно више губе и освајају лопту, погађају и промашују шут за 2 поена 

и чешће блокирају шут противника. У раду је утврђено да странци имају много више контакта 

са лоптом у односу на домаће играче што је довело до закључка да кошаркашка игра у АБА лиги 

за сезону 2018/19 је била концентрисана на играче са стране, што може имати одређени 

утицај на афирмацију младих играча са простора бивше Југославије  



 

7. Предавање по позиву са међународног научног скупа, штампано у цјелини 

 

8. Саопштења са међународних научних скупова  штампано у цјелини 

 

8.1. Ћеремиџић, Т., Витковић, Б., Ћеремиџић, Д. (2014)., Утврђивање утицаја моторичких 

способности ритмичарки на успјех у извођењу вјежбе без реквизита, 7. Међународни 

симпозијум Спорт и здравље, Зборник научних и стручних радова, Факултет за тјелесни 

одгој и спорт, Тузла стр.  90-95, Р33 

У раду  „Утврђивање утицаја моторичких способности ритмичарки на успјех у 

извођењу вјежбе без реквизита“ спроведено је истраживање с циљем да се утврди 

значај неких моториких способности ритмичарки на извођење вјежби у ритмичкој 

гимнастици. Истраживање је спроведено на 52 ђевојчице ритмичког клуба „Олимпик“ 

из Сарајева, узраста од 8 до 10 година старости. Провјера моторичких способности 

извршена је тестирањем 14 варијабли, као и провјера успјешности извођења вјежбе са 

лоптом. За потребе овог истраживања кориштена је регресиона анализа и Анова 

анализа варијансе. Добијени резултати нас наводе на закључак да је значајан утицај 

моторичких способности на успјех у извођењу вјежбе без реквизита у ритмичкој 

гимнастици а посебан значај имају варијабле из простора брзине фреквенције покрета, 

експлозивне снаге ногу и динамичке равнотеже, што нам указује да су ове три 

моторичке способности значајне за успјех у извођењу ове вјежбе. Ритмичарке које су 

оствариле боље резултате на овим тестовима биле су успјешније у извођењу вјежбе 

без реквизита. 

  

8.2. Ћеремиџић, Т., Витковић, Б., Ћеремиџић, Д. (2014)., Утицај моторичких способности 

на успјех у извођењу вјежбе са лоптом, 7. Међународни симпозијум Спорт и здравље, 

Зборник научних и стручних радова, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Тузла стр.  85-

89, Р33 

 

У раду број 2 „Утицај моторичких способности на успјех у извођењу вјежбе са 

лоптом” спроведено је истраживање с циљем да се утврди значај неких моториких 

способности ритмичарки на извођење вјежби у ритмичкој гимнастици. Истраживање 

је спроведено на 52 ђевојчице ритмичког клуба „Олимпик“ из Сарајева, узраста од 8 до 

10 година старости. Провјера моторичких способности извршена је тестирањем 14 

варијабли, као и провјера успјешности извођења вјежбе са лоптом. За потребе овог 

истраживања кориштена је регресиона анализа и Анова анализа варијансе. Резултати 

истраживања указују да је допринос моторичких способности на квалитет извођења 

вјежби са лоптом значајан. 

 



8.3. Бјелица, Б., Ћеремиџић, Д., Фулурија, Д., Ћеремиџић, Т., Гојковић, Д., и  Пржуљ, Р. 

(2016). Ефекти зумба плеса на тјелесну композицију жена, 9 Међународни конгрес 

“Спорт и здравље” Тузла 2016, 77-81, Р33 

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. 

 
 

8.4. Ћеремиџић, Д., Ћеремиџић, Т., Перовић, Т., и Бјелица, Б. (2018)., Разлике у нивоу 

базичних и специфичних моторичких способности кошаркаша у зависности од позиције 

у тиму, „XXI Интернационална научна конференција „ФИС комуникације” Ниш 2018, 

105-109, Р33  

У раду  „Разлике у нивоу базичних и специфичних моторичких способности кошаркаша 

у зависности од позиције у тиму” спроведено је истраживање с циљем утврђивања 

тренутног нивоа моторичких способности кошаркаша који су селектовани у кадетску 

репрезентацију Босне и Херцеговине као и разлике између између њих у зависности од 

позиције у тиму.  У истраживању су обухваћени кошаркаши из најбољих кошаркашких 

клубова из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. Укупан узорак 

испитаника је 16 селекционисаних кошаркаша, који су пођељени у двије групе у 

зависности од позиције (вањски и унутрашњи играчи).  Након статистичке обраде 

података резултати истраживања су показали да постоје статистички значајне 

разлике у свим тестираним моторичким способностима између наведених група 

испитаника. 

 
8.5.  Цицовић, Б., Ћеремиџић, Т., Бјелица, Б., и Ћеремиџић, Д. (2018)., Ефекти стронг зумбе 

на морфолошке карактеристике и тјелесну композицију жена, 5. Међународна научна 

конференција “Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од 

Константина великог до данас”, Копаоник 2018. 60-61, Р33 

У раду „Ефекти стронг зумбе на морфолошке карактеристике и тјелесну композицију 

жена” спроведено је истраживање с циљем утврђивања утицаја стронг зумбе на 

морфолошке карактеристике и тјелесну композицију жена. Узорак испитаника је 

чинило 50 жена старости 35 до 40 година. Програм је трајао 3 мјесеца и резултати су 

показали да је тромјесечно упражњавање стронг зумбе доприњело смањењу тежине 

тијела, обима груди, обима струка, процента масти, повећању мишићне масе и 



течности у организму. Стронг зумба има позитивне ефекте на промјену морфолошких 

карактеристика и тјелесне композиције код жена.  
 

8.6.  Ћеремиџић, Д., Ћеремиџић, Т., Цицовић, Б., (2019).,  Програм обуке скијања ски школе 

“Вучко” за напредне скијаше, 6. Међународна научна конференција “Антрополошки и 

теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина великог до данас”, 

Копаоник 2019. 60-61, Р33 

 

У раду Програм обуке скијања ски школе “Вучко” за напредне скијаше, је циљ рада   био 

да се представи програм обуке скијања ски школе “Вучко”  са посебним освртом на 

типичне грешке које се појављују у обуци технике скијања и вјежбе којим је најлакше 

извршити корекције истих.  Секундарни циљ је био да се утврди утицај наведеног 

програма рада на скијашку изведбу напредних полазника ски школе Вучко. На почетку 

истраживања полазници ски школе су демонстрирали елементе напредне скијашке 

технике: вијугање у уском и широком ходнику зарезном и комбинованом техником. 

Техника полазника оцјењена је од стране тројице испитивача (професори физичког 

васпитања и спорта са ИСИА лиценцама). Узорак испитаника је популација полазника 

напрене школе скијањау распону од 13 до 15 година старости. По завршетку обуке 

алпског скијања сви испитаници демонстрирали су четри наведена елемената скијашке 

технике испред тројице независних испитивача.Анализа резултата показала је 

напредак у свим оцјењиваним елеменатима скијашке технике. Сви испитаници су 

прешли на већи ниво скијашке технике. Скијашки став, контрола брзине и баланса, 

брзина преласка из једног завоја у други, положај скија у завоју су елементи на којима 

је обраћена посебна пажња. 

 

8. Саопштења са скупова нациодоналног значаја штампано у изводу 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

1. Универзитетски уџбеник/практикум  који се користи у земљи                                                  

 

1. Ћеремиџић, Д. (2013). ФУДБАЛ, уџбеник, Факултет физичког васпитања и спорта 

Универзитета у Источном Сарајеву. 

2. Члан Комисије за оцјену и одбрану за степен  другог циклуса 

 

1. Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе Александра Митића (2010): 

Ефекти плиометријског метода тренинга на развој моторичких способности и 

морфолошких карактеристика код фудбалера. 

2. Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе Огњана Крсмановића (2010): 

Ефикасност примене тренажног процеса на моторичке способности младих 

фудбалера. 



3. Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе Сехидиса Панајотиса (2010): 

фудбал у школи као средство за едукацију младих.. 

4. Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе Шиљеговић Тијане (2010): 

Реализација посебног програма и његова ефикасност на моторичке и функционалне 

способности студената. 

5. Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе Милојчић Ненада (2011): 

Адаптивне промјене антрополошких димензија младих фудбалера под утицајем 

модела кондиционе припреме. 

6. Предсједник комисије за оцену и одбрану магистарске тезе Аца Гајевића (2011): 

Ефекти базичне припреме на адаптивне промене антрополошких димензија 

спортиста. 

7. Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе Петра Којића (2012): Потребе и 

могућности реализације психолошке припреме у фудбалским клубовима Војводине. 

3. Члан комисије за полагање специјалистичког испита: 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

1. Универзитетски уџбеници 

 

Ћеремиџић, Д. (2018). ГОЛМАН У ФУДБАЛУ, уџбеник, Факултет физичког 

васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву 

Ћеремиџић, Д. (2019). ТЕХНИКА  У ФУДБАЛУ, уџбеник, Факултет физичког 

васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву  

                                                                                                                                     

2. Приручници 

 

3. Менторство за израду докторске дисертације 

 

1. Бадема Куртовић (2019): Ефекти модела базичних и акробатских вјежби на развој 

антрополошких димензија спортиста (Дисертација је урађена, и у задњој је фази, 

чека се датум одбране) 

 

4. Коменторство за израду докторске дисератције 

 

 

5. Менторство за израду рада на другом циклусу 

 

1. Миодраг Милорадовић (2013): Релације спринтерске брзине, експлозивне 

снаге и агилности са ситуационо-моторичким способностима фудбалера. 

2. Саша Грујић (2013): Квантитативне промене антрополошких обиљежја под 

утицајем брзине и агилности код ђеце селекционисане за спорт. 



3. Александар Живковић (2013): Релације између антрополошких обиљежја и 

ситуационо-моторичких способности деце укључене у фудбалску школу. 

4. Неговановић Д. (2015): Анализа примјене основних дриблинга у фудбалу у 

зависности од позиције играча у тиму. 

5. Бојан Каришик (2017): Анализа моторичког простора спортиста у 

колективним спортовима 

6. Милош Деурић (2019): Разлике у моторичким способностима кошаркаша И 

нетренираних ђечака од 15 до 16 година 

7. Немања Јанковић (2019): Каноничке релације моторичких способности са 

резултатима ситуационо-моторичких способности дјеце кошаркаша у 

додатној настави физичког васпитања  

8. Делић Д. (2019): Разлике у нивоу моторичких и ситуационо-моторичких 

способности фудбалера различитог нивоа такмичења 

 

6. Чланство у комисијама за одбрану докторских дисертација 

1. Члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације  Жељка Секулића 

(2015): Промјене индикатора анаеробног метаболизма током интермитентног 

рада максималног интензитета код фудбалера 

 

7. Чланство у комисијама за одбрану рада другог циклуса 

 

1. Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе Александра Шакановића 

(2015): повезаност специфичне издржљивости и ефикасности извођења 

техничко тактичких задатака младих фудбалера. 

2. Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе Саше Анића (2015): Утицај 

програмираног тренинга на промјене моторичких способности младих 

кошаркаша. 

3. Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе Дражена Драгосављевића 

(2017): Релације брзине и експлозивне снаге са агилношћу у зависности од 

узраста младих фудбалера. 

 

8. Учешће у специјалистичкој настави 

Предавач је на семинарима у организацији Кошаркашког савеза Републике Српске. 

Предавач је на семинарима у организацији Скијашког савеза Републике Српске и Босне 

и Херцеговине.                               

9. Учешће у настави другог и трећег циклуса 

Кандидат је предавач на настави другог циклуса на Факултету физичког васпитања и спорта у 

Источном Сарајеву и на настави на трећем циклусу на Факултету физичког васпитања и спорта 

Источно Сарајево. 

 



10. Међународна сарадња 

Учествује у саставу комисија за оцјену подобности теме и кандидата за докторске 

дисертације, као и у рецензији уџбеника и практикума факултета из сусједних држава. 

Аутор је програма, стручни руководилац и реализатор програма на семинару друштва 

педагога републике Србије за наставнике физичког васпитања са темом усавршавање 

наставника за реализацију програма обуке скијања. 

Учесник је већег броја међунароних научних конференција и научних скупова.   

.  

11. Резултати студентске анкете 

 

Резултати студентске анкете за школску 2018/2019 годину -оцјена 4,65. 

 
 

12. Члан комисије за полагање специјалистичког испита 

 

13. Рецензије публикација: 

13.1 Савић, В. (2017), Основе одбојке, Факултет физичког васпитања и спорта у 

Источном Сарајеву 

13.2 Капиџић А. (2012), Анализа и методика техничко тактичких поступака 

 

14. Менторсто за завршни рад првог циклуса: 

      Дејан Ћеремиџић има менторство на већем броју дипломских радова на I циклусу 

студија, (преко 20 менторстава)  

 

15. Члан комисије за одбрану дипломског рада: 

Дејан Ћеремиџић је био члан  на већем броју дипломских радова на I циклусу 

студија, (преко 20 радова) и наводимо неке од њих: 



15.1 Дипломски рад кандидата Рајка Милића под називом „Развој репетитивне снаге 

код младих џудиста“, Факултет физичког васпитања и спорта Источно Сарајево; 

2019 

15.2 Дипломски рад кандидата Милана Берибаке под називом „Мотивација као 

значајан фактор у борилачким спортовима “, Факултет физичког васпитања и 

спорта Источно Сарајево; 2019 

15.3 Дипломски рад кандидата Марка Трапаре под називом „Спортска рекреација као 

потреба савременог човјека“, Факултет физичког васпитања и спорта Источно 

Сарајево; 2019 

15.4 Дипломски рад кандидата Ненада Спасојевића  под називом „Физичка култура у 

старом вијеку “, Факултет физичког васпитања и спорта Источно Сарајево; 2019 

 

16. Предмети на којима је кандидат ангажован 

 

Први циклус студија 

Кинезиологија Колективних спортова 

1. Фудбал 1,  Фудбал 2, Методика тренинга Фудбала 

2. Кошарка 1 и Кошарка 2, Методика тренингас Кошарке 

Други циклус студија: 

1. Методологија научноистраживачког  рада у Физичком васпитању и спорту 

Трећи циклус студија 

2. Ситуациона успјешност у спорту 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

5.1.Пројекти                           

 

5.2. Предавач на програмима континуиране едукације: 

 

Предавач на семинарима Асоцијације учитеља и тренера скијања Босне и Херцеговине 

(АТУС-а) 

Предавач на семинарима удружења кошаркашких тренера Републике Српске  (УКТРС) 

 

5.3. Учесник у програмима континуиране едукације (неколико последњих) 

 

6. Чланство у стручним комисијама и радним групама: 

 

Члан комисије за стицање звања учитељ и тренер скијања РС и БиХ  

Члан комисије у Удружењу кошаркашких тренера РС 

      

7. Чланство у научним одборима конгреса 



 

8. Чланство у уређивачком одбору часописа 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА7 

Интервју са кандидатом обављен је 15.10.2019.године, у 11:00 часова у просторијама 

Факултета физичког васпитања и спорта у Палама. Интервју је обављен уз  присуство 

проф. др Слободана Горановића и проф. др Алена Капичића а проф. Др Миодраг Коцић 

је био присутан преко скајп телефонског позива. На основу извршеног интервјуа са 

Кандидатом као и његовог досадашњег рада, чланови Комисије са задовољством 

закључују да Кандидат својим компетенцијама испуњава опште и посебне услове 

предметног конкурса. 

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 

Кандидат др Дејан Ћеремиџић тренутно у звању ванредног професора, је од 2000. 

године изводио наставу у високошколској установи, на Факултету физичког васпитања 

и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, и прошао сва звања од: демонстратора, 

асистента, вишег асистента, доцента и ванредног професора из наставног предмета уже 

научне области за коју је конкурисао, па сходно томе није требао одржати приступно 

предавање из наставног предмета на који је конкурисао за избор на више звање, што је  

у складу са чланом 93. Закона о високом образовању РС. 

 

 

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 Дејан Ћеремиџић 

Минимални услови за 

избор у звање9 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

 
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 интервијуа.) 
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. 
9 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 



Навести списак 

минимално прописаних 

услова 

  

Има проведен најмање 

један изборни период у 

настави 

Испуњава Документација потврђује да је 

кандидат провео изборни период у 

звању ванредног професора 

Има најмање 8 научних 

радова из области за коју 

се бира објављених у 

научним часописима са 

рецензијом након стицања 

звања ванредног 

професора 

Испуњава Кандидат је након стицања звања 

ванредног професора објавио 16 

научних радова у научним часописима 

са рецензијом 

Има најмање двије 

објављене књиге (научну 

књигу, монографију или 

универзитетски уџбеник) 

након стицања звања 

ванредног професора 

Испуњава Кандидат је након стицања звања 

ванредног професора објавио два 

универзитетска уџбеника  

Успјешно реализовао 

менторство кандидата за 

степен другог или трећег 

циклуса  

Испуњава Кандидат је успјешно реализовао 

менторство за пет кандидата на другом 

циклусу студија. Ментор је једне 

докторске дисертације која је завршена 

и у фази је одбране. 

Има успјешно остварену 

међународну сарадњу са 

другим универзитетима и 

релевантним 

институцијама у области 

високог образовања 

Испуњава Учешће на међународним скуповима, а 

посебно на Међународним научним 

конференцијама и конгресима из 

области физичког васпитања и спорта 

доказ је успјешне међународне сарадње 

у претходном периоду.  

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

У периоду после последњег избора, кандидат је објавио 2 књиге (два универзитетска уџбеника), 

а минимално је неопходно 2 књиге. Такође је у том периоду  кандидат објавио 16 радова у 

рецензираним часописима, а минимум је 8.  

Кандидат је успјешно  реализовао менторство за пет кандидата на другом циклусу студија а 

минимални услови подразумијевају менторство једном кандидату за степен другог или трећег 

циклуса. 

Изборни период у настави 



Избор на Фалуктету физичког васпитања и спорта у Источном Сарајеву од 2000. 

године, а 6 година од последњег избора. 

Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за првог) 

Пријављен је само један кандидат др Дејан Ћеремиџић, ванредни професор. 

На конкурс за избор редовног или ванредног професора, ужа научна област Спортске и 

рехабилитационе науке (и ужа образовна област Кинезиологија колективних спортова) 

предмети: Фудбал и Кошарка пријавио се др Дејан Ћеремиџић, тренутно у звању ванредног 

професора. На основу детаљног прегледа достављених конкурсних материјала, богате 

научне, образовне и стручне дјелатности кандидата, те услова стечених Законом о 

високом образовању Републике Српске, („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16, 5/2017, 31/2018, 26/2019),  Стутом 

Универзитета у Источном Сарајеву и Правилником о поступку и условима избора 

наставника и сарадника на Универзитету у Источном Сарајеву, комисија закључује да 

кандидат др Дејан Ћеремиџић, ванредни професор, испуњава све законом прописане 

услове за избор у више звање. 

Комисија једногласно предлаже Наставно-научном вијећу Факултета физичког 

васпитања и спорта у Источном Сарајеву и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву 

да се ванредни професор, др Дејан Ћеремиџић, изабере у звање редовни професор за 

ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке, Кинезиологија колективних 

спортова, предмети: Фудбал и Кошарка на Факултету физичког васпитања и спорта 

Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

 



 


