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НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА 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. 

 
Одлуком Научно-наставног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта у Палама, 

Универзитета у Источном Сарајеву, број: 533/22 од 11. 05. 2022. , именовани смо у Комисију 

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

дневном листу “Глас Српске“ од 06. 04. 2022. године, за избор у академско звање вишег 

асистента, ужа научна 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. Проф. др Дејан Ћеремиџић, предсједник 

Научна област: Медицинске и здравствене науке 

Научно поље: Здравствене науке 

Ужа научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке 

Датум избора у звање: 27. 12. 2019., редовни професор 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет/академија: Факултет физичког васпитања и спорта, Пале 

2. Проф. др Владан Савић, члан 

Научна област: Медицинске и здравствене науке 

Научно поље: Здравствене науке 

Ужа научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке 

Датум избора у звање: 04. 05. 2017., ванредни професор 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет/академија: Факултет физичког васпитања и спорта, Пале 

3. Проф. др Зоран Милановић, члан 

Научна област: Физичко васпитање и спорт  

Ужа научна/умјетничка област: Научне дисциплине у спорту и физичком 

васпитању  

Датум избора у звање: 04. 12. 2020., ванредни професор 

Универзитет: Универзитет у Нишу 

Факултет/академија: Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш 

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

1. Милан Зеленовић 

                                                
1 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног или умјетничког поља, од којих је најмање један из 
уже научне или умјетничке области 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 основу прегледа конкурсне документације, а поштујући Закон о високом 

образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Правилник о 

условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка 

звања („Службени гласник Републике Српске“, број: 2/22), Статут Универзитета у 

Источном Сарајеву и Правилник о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о пријављеним 

кандидатима за изборе у звања, Научно-наставном вијећу Факултета физичког 

васпитања и спорта и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси сљедећи 

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-81-XXXI/22 од 31. 03. 

2022. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“ од 06. 04. 2022. године 

Број кандидата који се бира 

Један 

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 

конкурс расписан 

Виши асистент Спортске и рехабилитационе науке, Кинезиологија колективних 

спортова 

Број пријављених кандидата 

Један 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Милан (Недељко) Зеленовић 

Датум и мјесто рођења 

24. 04. 1987. године, Сарајево 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву 

Звања/радна мјеста 

Асистент, Спортске и рехабилитационе науке, Кинезиологија колективних спортова 

Научна област 

Медицинске и здравствене 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, Универзитет у Источном Сарајеву; 2005-

2009 

Назив студијског програма, излазног модула 

Физичко васпитање 

Просјечна оцјена током студија2, стечено академско звање 

8.25 професор физичке културе 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву; 2009-

2019 

Назив студијског програма, излазног модула 

 

Просјечна оцјена током студија, стечено академско звање 

9.50 магистар наука физичке културе 

Наслов магистарског/мастер рада 

Разлике у моторичким способностима и степену ухрањености ученика спортиста и 

неспортиста 

Ужа научна/умјетничка област 

 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

дисертације) 

Факултет спорта и физичког васпитања Ниш (од 2019. до -) 

Наслов докторске дисертације 

- 

Ужа научна област, стечено академско звање 

- 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву, асистент, 

2018 - 2022. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

 

- 

 

 

 

 

                                                
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. 



 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора3 

1. Bjelica, B., Aksović, N., Alempijević, R., Zelenović, M., & Dragović, I. (2020). Effects 

of creatine monohydrate to strength and body composition. Sport and Health, 9(2), 90-101. 

2. Salernitano, G., D’Onofrio, R., Colombo, V., Bojan Bjelica, B., & Zelenović, M. (2021). 

Prevalenza della morfologia FAI tipo Cam in atleti praticanti sport ad alto impatto. Italian 

Journal of Sports Rehabilitation and Posturology, 10(22), 1, 5, 2306-2319; ISSN 2385-

1988 [online]. Published Online. 

3. Djordjevic, D., Bjelica, B., Milanovic, Lj., Stankovic, M., Zelenović,  M., Božić D., & 

Pržulj, R. (2021). Systematic review: Straight foot. Asian Exercise and Sport Science 

Journal, 5(1), 21-28. 

4. Bjelica, B., Milanović, Lj., Aksović, N., Zelenović, M., & Božić, D. (2020). Effects 

physical activity to cardiorespiratory changes. Turkish Journal of Kinesiology, 6(4), 164-

174. 

5. Bjelica, B., Cicović, B., Milanović, Lj., Zelenović, M., & Božić, D. (2021). Use of 

Modern methods for Evaluation of Motor Performance. International Journal of Physical 

Education, Fitness and Sports, 10(1), 10-15. 

6. Zelenović, М., Bjelica, B., Lučić, S., & Djordjević, D. (2020). The impact of plyometric 

training on explosive strenght in sports. In Proceedings book of the seventh international 

scientific conference „Anthropological and teo-anthropological views on physical activity 

from the time of Constantine the Great to modern times“,  (24-32). Kopaonik: The Faculty 

of Sport and Physical Education in Leposavić, University of Priština-Kosovska Mitrovica. 

7. Zelenovic, M., Bozic, D., Perovic, T., & Bjelica, B. (2021). Analysis of counter-attack, 

transitional and positional attack in basketball: A systematic review. In Proceedings book 

of the 8th international scientific conference „Anthropological and teo-anthropological 

views on physical activity from the time of Constantine the Great to modern times“, (162-

170). Kopaonik: The Faculty of Sport and Physical Education in Leposavić, University of 

Priština-Kosovska Mitrovica.   

8. Aksović, N., Bjelica, B., Zelenović, M., Milanović, F., & Nikolić, D. (2021). 

Relationships between motor skills and results of 200 m sprints. Asian Exercise and Sport 

Science Journal, 5(2), 66-74. 

9. Boroja, A., Bjelica, B., Stanković, M., Đorđević, D., D'Onofrio, R., Iacob, G. S., Santos 

Singh, L., &  Zelenović, M. (2021). The Influence of Corrective Gymnastics on Correcting 

Deformities in Younger School-age Children. Italian Journal of Sports Rehabilitation and 

Posturology, 10(25); 4; 5; 2638 – 2648 ; ISSN 2385-1988 [online]; IBSN 007- 11119-55; 

CGI J OAJI 0.201). Published Online. Open Access (OA) publishing. 

10. Zelenovic, M., Bjelica, B., D’Onofrio, R., & Bosiljcic, S. (2021). Overview of the 

current research about antropological space of male and female young scholars. Italian 

Journal of Sports Rehabilitation and Posturology, 8(16), 1, 4, 1731-1744. doi 

10.17385/itajsrp.21.16.080104 

11. Bozic, D., Bjelica, B., Cicovic, B., Iacob, G. S., Colak, R., & Zelenovic, M. (2021). 

The impact of electromyostimulation on the athlete's vertical jumping: A systematic 

review. In Proceedings book of XXIII International Scientific Conference „FIS 

COMMUNICATIONS 2021“ in Physical Education, Sport and Recreation, (219-229). Niš: 

Faculty of Sport and Physical Education, University of Niš. 

12. Zelenović, M., Kontro, T., Stojanović, T., Alexe, D. J., Božić, D Aksović, N., Bjelica, 

B., Milanović, Z., & Adrian, S. M. (2021). Effects of Repeated Sprint Training in Hypoxia 

                                                
3 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 
релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

on Physical Performance Among Athletes: A Systematic Review. International Journal of 

Morphology, 39(6), 1625-1634. 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Кандидат Милан Зеленовић је у предходном периоду ангажован на предметима: 

Зимски спортови, Кошарка, Фудбал, Активности у природи, Теорија и 

организација/Методика тренинга Фудбал/Кошарка, као и спортско педагошке праксе 

наведених предмета. 

Резултати анкете4 

 

 

                                                
4 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 



 

 

 
 

Информација о одржаном приступном предавању5 

Кандидат Милан Зеленовић се налази у наставном процесу и није потребно да се 

одржава приступно предавање. 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
1. Боравак у оквиру ЕРАЗМУС+КА1 програма размјене и тренинга особља на Факултету 
спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, од 10 до 14. маја 2021. године. 

2. Учешће на XXIII међународној научној конференцији ФИС комуникације 2021, 

Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Србија, 21.10.-23. 10. 
2021. 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА
6
 

У складу са чланом 4а. Правилника о поступку и условима избора академског 

особља Универзитета у Источном Сарајеву са пријављеним кандидатом Миланом 

Зеленовићем одржан је интервју дана 23. 05. 2022. године са почетком у 10.00 часова у 

простријама Факултета физичког васпитања и спорта на Палама. Из оправданих разлога 
проф. Зоран Милановић, члан комисије, није био у могућности да присуствује интервјуу и 

био је укључен путем електронске медијске платформе (Zoom), док је други члан, проф. 

Владан Савић и предсједник проф. Дејан Ћеремиџић били присутни заједно са кандидатом. 
Из разговора са кандидатом Комисија је утврдила да је кандидат Милан Зеленовић потврђује 

своју спремност за даље усавршавање и образовање, али и академску зрелост и марљивост. 

На основу извршеног интервјуа са кандидатом Миланом Зеленовићем, као и његовог 

досадашњег рада, Комисија са задовољством закључује да је кандидат својим знањем и 
елоквентношћу у потпуности испунио њихова очекивања. 

                                                
5 Кандидат за избор у научно-наставно или умјетничко-наставно звање, који није раније изводио наставу на 
високошколској установи, дужан је да, пред комисијом коју формира вијеће чланице Универзитета, одржи 
предавање из области за коју се бира. 
6 Интервју 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 (Интервју подразумијева непосредан 
усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама факултета/академије. Кандидатима се 
путем поште доставља позив за интервју у коме се наводи  датум, вријеме и мјесто одржавања интервјуа). 



 

 

 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове 

за избор у звање или их не испуњава, уз обавезно констатовање да ли се на 

кандидата односе минимални услови за изборе у звања из Закона о високом 

образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 

108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20) или из Закона о високом образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20). 

 

Кандидат: Милан Зеленовић 

 

На кандидата се примјењују минимални услови  за избор у звање из 7 

 

 

Минимални услови за избор 

у звање8 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Навести кумулативно 
прописане минималне услове 

за избор у звање 

  

Има завршен други циклус 

студија са просјечном 
оцјеном вишом од 8.00 и на 

првом и на другом циклусу 

 Испуњава 

Завршен први циклус студија са 

просјечном оцјеном 8.25 и завршен 
други циклус студија (магистарске 

студије) са просјечном оцјеном 9.50 

Комисија констатује да кандидат испуњава минималне услове прописане Законом 

о високом образовању и чланом 37. Правилника о поступку и условима избора 

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву. Кандидат је у току 

интервјуа исказао жељу и заинтересованост за научно-истраживачки рад и рад са 

студентима. 

 

У складу са наведеним, Комисија са задовољством предлаже Наставно-

научном вијећу Факултета физичког васпитања и спорта и Сенату 

Универзитета у Источном Сарајеву да Милана Зеленовића изабере у звање 

вишег асистента за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Навести „Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 

108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20)“ или „Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 67/20)“, у зависности да ли кандидат користи право на избор по условима који су важили прије 
ступања на снагу важећег Закона о високом образовању. 
8 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 81, 82, 83. и 
90. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) или на основу члана 77, 
78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 
44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), односно на основу члана 37, 38. и 39. Правилника о поступку и условима 
избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

 

 

IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан је своје 
издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини саставни дио овог извјештаја 

комисије. 

Није било издвојеног мишљења од стране комисије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

 

 

1. ______________________________________, предсједник 

  Проф. др Дејан Ћеремиџић 

 

2. ____________________________________________, члан 

                         Проф. др Владан Савић 

 

3. ____________________________________________, члан 

                         Проф. др Зоран Милановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мјесто: Пале 

Датум: 24. 05. 2022. 


