
 

 

 

 
 

 

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 доцента, ужа научна/умјетничка област Спортске и 

рехабилитационе науке  

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултетта физичког васпитања и спорта Пале, 

Универзитета у Источном Сарајеву, број ННВ: 684/20 од 21. 07. 2020. године, 

именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја 

по конкурсу, објављеном у дневном листу “ГЛАС СРПСКЕ“ од 08. 07. 2020. године, 

за избор у академско звање доцента, ужа научна/умјетничка област Спортске и 

рехабилитационе науке. 

 

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. Доц. др Тијана Перовић, предсједник 

Научна област: Медицинске и здравствене науке 

Научно поље: Здравствене науке 

Ужа научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке 

Датум избора у звање: доцента 11. 09. 2015. године 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет/академија: Факултет физичког васпитања и спорта Пале 

2. Проф. др Дејан Гојковић, члан 

Научна област: Медицинске и здравствене науке 

Научно поље: Здравствене науке 

Ужа научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке 

 Датум избора у звање: ванредни професор 17 .02. 2016. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет/академија: Факултет физичког васпитања и спорта Пале 

                                                 
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 Верољуб Станковић, члан 

Научна област: Физичко васпитање и спорт  

Научно поље: Друштвено хуманистичке науке 

Ужа научна/умјетничка област: Теоријско методолошке науке у физичком васпитању 

и спорту 

Датум избора у звање: редовни професор 27. 12 . 2012. 

Универзитет: Универзитет у Приштини 

Факултет/академија: Факултет за спорт и физичко васпитање. 

 

На претходно наведени конкурс пријавила су се 2 кандидата: 

1. Славко (Предраг) Драгосављевић, 

2. Горјан (Радован) Вуксановић. 
 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући члан 773 . Закона о 

високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 

108/13, 44/15, 90/16,), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у Источном Сарајеву 

и чланове 5, 6 и 384  Правилника о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о пријављеним 

кандидатаима за изборе у звања доцента на ужу научну област Спортске и 

рехабилитационе науке Наставно-научном/умјетничком вијећу Факултета физичког 

васпитања и спорта 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-160-XVI/20 од 

30.06.2020. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске 08. 07. 2020.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: доцент 

Ужа научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке 

Број пријављених кандидата 

2 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 



 

 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Славко (Предраг) Драгосављевић 

Датум и мјесто рођења 

18. 01. 1984. година Бања Лука. 

Установе у којима је кандидат био запослен 
ЈУ ОШ „Јован Јовановић Змај“ Србац 

Звања/радна мјеста 
Наставник физичког васпитања (од 2007-2017 године) 

Директор школе (од 28. 06. 2017. године ) 

Научна област 

Спортске и рехабилитационе науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 
Члан Савјета за спорт Скупштине општине Србац (2016-2020), 

Члан Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост Србац“ (2017-2021) 

Терниски клуб Србац (оснивач и дирекртор) 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  
Факултет физичке културе Источно Сарајево, 2002-2007 

Назив студијског програма, излазног модула 

Општи смјер – професор физичке културе 

Просјечна оцјена током студија2, стечени академски назив 

 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 
Факултет физичког васпитања и спорта  Универзитет Источно Сарајево, 2007-2012. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Магистар наука физичке културе 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Ставови ученика, професора и студената о увођењу нових облика у настави 

физичког васпитања.“ 

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, Универзитет Источно Сарајево, 2013-2019  

(датум одбране дисертације 17.09. 2019.година) 

Наслов докторске дисертације 

„Врхунском формом до спортских резултата“. 

Ужа научна област 

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

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

Спортске и рехабилитационе науке 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. 

23. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 
 

1. Драгосављевић, С. (2013): Спортска рекреација и новонасталим условима друштва 

у транзицији. Спорт и здравље, (12-19). Научно-стручни часопис из области 

физичког васпитања и спорта. Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет 

Источно Сарајево.  

 

Спортска рекреација је најтјешње повезана са екологијом. Условно се може рећи да је она 

интегрални дио најшире схваћене екологије. Проблеми здравља човјека и планете Земље 

тјесно су повезани. Здравље планете Земље је од изузетног значаја за здравље људи који на 

њој живе. Уништавајући природу човјек уништава самог себе. Ако се слабо брине о свом 

здрављу, он се на исти начин односи према свом природном окружењу. У том смислу 

постоји висок степен аналогије између медицине и екологије. Као што се медицина претежно 

бави болесним и само дјелимично специфичном, али не и примарном превентивом, тако се и 

екологија углавном развија као наука која открива промјене у биосфери. Екологија у основи 

остаје на нивоу симптоматологије. Екологија још не оспособљава људе средствима и 

методама превентиве и лијећења болести планете Земље.  

Ако успоредимо екологију са медицином, односно са превенцијом у медицини скоро да 

постоје многе сличности што се тиће превенције здравља. Свједоци смо да због савременог 

начина живота и негативног утицаја технологије у експанзији су разне болести које 

преокупирале пажњу медицинских научних радника, тако да се превентивом врло мало 

бавимо. 

 

2. Драгосављевић, С., Секилић, Ж., Илић, Н. (2018): Ваљаност тестова специфичних 

вјештина у фудбалу и њихова примјена у евалуацији и контроли тренинга. Спорт и 

здравље, (20-29). Научно-стручни часопис из области физичког васпитања. Факултет 

физичког васпитања и спорта, Универзитет Источно Сарајево. 

 

Циљ овог истраживања је било утврђивање ваљаности тестова специфичних вјештина у 

фудбалу. Узорак је био  састављен од 80 фудбалера мушког пола узраста 13-16 година. 

Одређена је ваљаност 12 тестова фудбалских вјештина из SoccerTutor Skill Tester батерије 

тестова. Прво је утврђена критеријска ваљаност тестова, односно истовремена ваљаност као 

посебан тип критеријске ваљаности. Коефицијент истовремене ваљаности је обухватио 

корелације резултата и резултата субјективне судијске процјене. Статистичка значајна 

повезаност са критеријем показало је 8 од укупно 12 варијабли. То су били тестови за 

процјену контроле лопте у кретању, специфичне агилности у фудбалу, и по један тест 

специфичне контроле лопте и тест за процјену елевацијске повезаности додавања. 

Конструкти ваљаности тестова је утврђена примјеном методе разлике између познатих група. 

У овом раду испитаници су груписани у три групе (доминантни, добри и слаби) на основу 

субјективне тренерске процјене. На основу резултата анализе варијансе утврђена је 

статистички значајна разлика између група на основу резултата 6 тестова. То су тестови 

слалома са лоптом, слалом без лопте, осмице са лоптом, дуго додавање, трчање са лоптом 

повратно и жонглирање стопалима 

 

3.  Илић, Н., Секулић, Ж., Драгосављевић, С., Горановић,С. (2018): Утицај тренинга 

                                                 
3 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

на побољшање координације код младих фудбалера узраста 10-12 год. Осма 

међународна конференција „Спортске науке и здравље 2018.“(282-289). Паневропски 

Универзитет Аперион Бањалука. 

 

Истраживање утицаја фудбалског тренинга на побољшање координације проведено је на 

узорку 105 младих фудбалера узраста 10-12 година чланова фудбалских клубова на 

територији Града Бањалука подјељених у двије групе, експерименталну и контролну. 

Експерименталну групу је сачињавало 60 младих фудбалера који супоред стандардног 

програма тренинга у клубу, проводили додатне тренажне садржаје за развој координације 

покрета. Контролну групу је чинило 45 дјечака који су проводили стандардни програм 

тренинг и нису имали додатне садржаје за развој координације. Циљ истраживања је био да 

се утврди да ли примјењњни програм тренинга за развој координације може утицати на 

побољшаљњ ове моторичке способности код експерименталне групе. Резултати 

истраживања су показали да је дошло до статистички значајног побољшања нивоа 

координације само код експерименталне групе, док код контролне није било побољшања. 

Резултати овог истраживања су показали да се правилно програмираним тренингом са 

додатним садржајима усмјереним на побољшање координације може значајно утицати на 

ову моторичку способност и на тај начин створити претпоставке за квалитетнији процес 

учења и формирања младих фудбалера. 

 

4. Драгосављевић, С., Цвејић, Д., Бранковић, Д. (2019): Анализа морфолошких 

карактеристика код врхунских одбојкаша из Републике Српске. Десети научни скуп 

са међународним учешћем науке и наставе данас. (78-80).Педагошки факултет  

Бијељина. Универзитет Источно Сарајево. 

 

Управљање тренажном технологијом првенствено се односи на проблем управљања у току 

трансфорамционог процеса спортског тренинга и заснива се на томе, да се приликом 

довођења спортиста из иницијалног (почетног тренутног) стања у неко ново новоформирано 

(транзитивно, финално)стање кој је по правилу на вишем нивоу, оставрује прилагођавање 

спортиста условима који се састје у непрекидном мјењању и усмјеравању у правцу 

постизања што већег спортског учинка у одређеном временском интервалу. Истраживање је 

било трансверзалног карактера. Цјелокупно истраживање је спроведено на узорку од 72 

испитаника сениорског узраста, одбојкаши ОК „Радник“ Бијаљина, ОК „Мајевица“ Лопаре, 

ОК „Јединство“ Брчко, ОК „Јахорина“ Пале, ОК „Темпо“ Ражљево, ОК „Дрина“ Зворник. 

Примарни циљ истраживања је био анализа морфолошких карактеристика испитаника. 

Специфични задаци које играчи изводе за вријеме игре карактеристични су за сваку играчку 

позицију па је и важност различитих морфолошких мјера различита. Добијени резултати 

анализираних варијабли између група показују постојање статистичке значајности између 

група испитаника. 

 

5.  Драгосављевић, С., Стевић, Д., Митровић, Н. (2020): Ефекти плиометријског 

тренинга на моторичке способности врхунских одбојкаша. Научни часопис 

„Спортске науке и здравље 2020. Паневропски универзитет Апеирон Бањалука. 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора4 

 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

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

 

Кандидат је у периоду од 2007. године до 2017. године радио као наставник физичког 

васпитања у ОШ  „Јован Јовановић Змај“ Србац. Од 2017 године кандидат је директор 

истоимене школе.  

  

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете5, менторство6) 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 

Члан Савјета за спорт Скупштине општине Србац (2016-2020), 

Члан Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост Србац“ (2017-2021) 

Тениски клуб „Србац“ (оснивач и дирекртор).   

 

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

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ДРУГИ  КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Горјан (Радован) Вуксановић 

Датум и мјесто рођења 

03. 03. 1983. године, Сарајево, Општина Центар. 

Установе у којима је кандидат био запослен 
Одбојкашки клуб „Јахорина“ 

Звања/радна мјеста 
Тренер 

Научна област 

Спортске и рехабилитационе науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 
Одбијкашки клуб „Јахорина“ (тренер од 2017 године) 

Лиценца Одбојкашког савеза Бих (FIVB Level A1) 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  
Факултет физичке културе Источно Сарајево, 2005 година 

Назив студијског програма, излазног модула 

Општи смјер – професор физичке културе 

Просјечна оцјена током студија7, стечени академски назив 

                                                 
5 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
6 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
7 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 
Факултет физичког васпитања и спорта  Универзитет Источно Сарајево, 2009 година 

Назив студијског програма, излазног модула 

Магистар наука физичке културе 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

 

Наслов магистарског/мастер рада 
„Утицај тренажног рада на повећање моторичких способности код ученика основне школе.“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Спортске и рехабилитационе науке 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Педагошки факултет, Универзитет у Бихаћу, 22. 02. 2013 године 

Наслов докторске дисертације 

„Трансформациони процеси морфолошких карактеристика и кретних способности 

под утицајем тјелесног одгоја код ученика IV  и V разреда основне школе“. 

Ужа научна област 

Област физичка култура 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. 

28. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

1. Бјековић, Г., Тривун, М.,Тановић, И., Вуксановић, Г. (2010): Анализа судара 

лоптице у тенису и стоном тенису. Зборник научних и стручних радова: 3. 

међународни симпозијум „Спорт и здравље“ (120-125), Тузла. Факултет за тјелесни 

одгој и спорт. 

2. Ћудић, Е., Скендер, Н., Алић-Партић, М., Вуксановић, Г. (2010): Квалитативне 

промјене базично моторичких и ситуационих моторичких способности одбојкаша 

под утицајем тромјесечног програмираног рада. Зборник научних и стручних 

радова: 3. међународни симпозијум „Спорт и здравље“ (228-238), Тузла. Факултет за 

тјелесни одгој и спорт. 

3. Бјековић, Г., Тановић, И., Вуксановић, Г. (2011): Заступљеност деформитета 

доњих екстремитета код дјеце с посебним потребама. Спорт и здравље,(28-32). 

Научно-стручни часопис из области физичког васпитања. Факултет физичког 

васпитања и спорта, Универзитет Источно Сарајево. 

4. Бјековић, Г., Тановић, И., Вуксановић, Г. (2011): Квалитативне промјене 

структуре моторичког простора код ученица узраста 16-18 година под утицајем 

примјењених кинезиолошких оператора у наставби физичког васпитања. . Спорт и 

здравље,(37-43) Научно-стручни часопис из области физичког васпитања. Факултет 

физичког васпитања и спорта, Универзитет Источно Сарајево. 

5. Тривун. М., Вуковић, С., Пашић, Г., Вуксановић, Г. (2011): Трансформациони 

процеси у веслању кајака под утицајем програма активности у природи. 4 

                                                 
8 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

Међународни симпузијум „Спорт и здравље“ (460-463), Тузла. Факултет за тјелесни 

одгој и спорт. 

6. Бјековић, Г., Тановић, И., Вуксановић, Г. (2011): Утицај додатне наставе 

физичког васпитања на промјене антрополошког статуса ученика основношколског 

узраста. Спорт Монт (36-40) 

7. Вуксановић, Г. (2012): Трансформација тјелесних особина, спортских достигнућа 

и кретних способности под утицајем наставе физичког васпитања. Наука и 

идентитет (563-578). Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву. 

8. Бјековић. Г., Тановић, И., Павловић, Р., Вуксановић, Г., Арнаут, Ђ. (2012): 

Структурална и биомеханичка анализа бацања диска. Спорт Монт (вол 10, 34-36), 

463-470. 

9. Бјековић, Г., Вуксановић, Г., Цицовић, Б. (2012): Постурални статус и 

свакодневна физичка активност студенткиња разредне наставе. Радови 

филозофског факултета, (14-2), 61-75. 

10. Тановић, И., Бјековић, Г., Микић, Б., Вуксановић, Г. (2013): Промјене у стилу 

живљења и коришћења слободног времена и љихов утица на развој спорта, а самим 

тим и на потражњу у туризму. Друга научна конференција-Јахорински пословни 

дани: Предузетништва гастрономије и туризма.JPD-PGT-2013, 194-201. 
 

Радови послије посљедњег избора/реизбора9 

 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете10, менторство11) 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). 

Остале стручне дјелатности. 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА12 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
10 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
11 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
12 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 



 

 

 

На интервју су позвана 2 кандидат и то: Славко Драгосављевић и Горјан Вуксановић. 

Интервју је одржан дана 21. 08. 2020. године у 10:00 часова у просторијама 

Факултета физичког васпитања и спорта у Палама и приступио је само један 

кандидат и то Славко Драгосављевић. Други пријављени кандидат Горјан 

Вуксановић телефонским позивом упућеном факултету обавјестио је да неће 

приступити на позвани интервју. Интервју су обавили сви чланови комисије. 

 

Комисија је прије интервјуа обавила увид у цјелокупну конкурсну документацију и 

са кандидатом обавила разговор и поставила неколико стручних питања. На основу 

обављеног разговора са кандидатом, као и његовог досадашњег рада, чланови 

Комисије са задовољством констатују да кандидат Славко Драгосављевић посједује 

знање, вјештине и квалитет, те испуњава опште и посебне услове конкурса, који су 

потребни за избор у звање доцента. 

 

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 ОБРАЗОВАЊУ13 

 

28. 08. 2020. године са почетком у 9.00 часова, Славко Драгосављевић одржао је 

огледно предавање на Факултету физичког васпитања и спорта на тему 

„Организација и категоризација такмичења“. Предавању су присуствовали чланови 

комисије др Тијана Перовић, предсједник комисије и члан др Дејан Гојковић.  

Након одржаног предавања Комисија сматра да је кандидат Славко Драгосављевић 

показао наставничке способности за даљи рад, имајући у виду да кандидат већ десет 

година има искуства са наставничким способностим у основној школи гдје је радио 

као наставник физичког васпитања.   

Комисија констатује да кандидат посједује знање, вјештине и квалитет за избор у 

наставничко звање доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
(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.) 
13 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                         Славко Драгосављевић 

Минимални услови за избор у 

звање14 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

1. Има научни степен доктора 

наука у одговарајућој научној 

области 

 

ИСПУЊАВА 

Одбрана докторске дисертације на 

Факултету физичког васпитања и 

спорта, Универзитет Источно 

Сарајево 2019. године. 

2. Има најмање три рада из 

области за коју се 

бира,објављена у научним 

часописима и зборницима са 

рецензијим 

 

ИСПУЊАВА 

 

Кандидат има објављена три 

научна рада  

 

3. Показане наставничке 

способности 

 

    

ИСПУЊАВА 

Кандидат је одржао огледно 

предавање 28.08. 2020 године, и 

тиме показао да посједује 

наставничке способности за избор 

у звање. 

 

 

Други  кандидат                             Горјан Вуксановић 

Минимални услови за избор у 

звање15 
испуњава/не испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

1. Има научни степен доктора 

наука у одговарајућој научној 

области 

 

ИСПУЊАВА 

Одбрана докторске 

дисертације на Педагошком 

факултету, Универзитет у 

Бихаћу, 2013.године 

2. Има најмање три рада из 

области за коју се 

бира,објављена у научним 

часописима и зборницима са 

рецензијим 

 

ИСПУЊАВА 

 

Кандидат има објављена три 

научна рада  

 

3. Показане наставничке 

способности 

 

 

 

НЕ ИСПУЊАВА 

Кандидат се НИЈЕ појавио 

на заказани интервју, 

упућеним телефонским 

позивом обавјестио је да 

неће приступити. 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, 

                                                 
14 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 
15 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 



 

 

 

 

На основу анализе приложеног материјала, детаљног увида у научну и стручну 

активност кандидата Комисија констатује да кандидат Славко Драгосављевић 

испуњава све прописане услове за избор у академско звање доцента, ужа 

научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна област 

Основне дисциплине у физичком васпитању и спорту). 

 

 Други пријављени кандидат Горјан Вуксановић, није приступио на интервју. 

 

Комисија једногласно констатује да Славко Драгосављевић испуњава услове за избор 

у наставничко звање, доцент те предлаже Наставно – научном вијећу Факултета 

физичког васпитања и спорта и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да 

именованог изаберу у звање доцента  

 

 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. Доц. др Тијана Перовић, предсједник 

 

_________________________________________ 

 

2. Проф. др Дејан Гојковић, члан 

 

_________________________________________ 

 

3. Проф. др Верољуб Станковић, члан 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

Мјесто: Пале 

Датум: 28. 08. 2020. године 

 


