
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ: ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ  

о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у 
звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

На 19. редовној сједници Наставно – научног вијећа Факултета физичког васпитања 
и спорта Универзитета у Бањој Луци одржаној 16.04.2015, број 11/3.4.30/15 донијело 
одлуку да се распише конкурс за избор сарадника на ужој научној области 
Кинезиологија у спорту, на наставном предмету Антропомоторика.  На 41. сједници 
Сената, одржаној 04.05.2015 донесена је одлука број:02/04-3.1009-67/15 о 
расписивању конкурса за сарадника на ужој научној области Кинезиологија у спорту, 
на наставном предмету Антропомоторика. На основу члана 91, Закона о високом 
образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/1, 84/12, 108/14) 
те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета 
физичког васпитања и спорта у Бањој Луци је на 20. редовној сједници одржаној 
09.06.2015. године донијело Одлуку (број 11/3.733-6.7/15) о именовању Комисије за 
разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника на 
Факултета физичког васпитања и спорта у Бањој Луци за ужу научну област 
Кинезиологија у спорту на наставном предмет Антропомоторика. 
 

Ужа научна/умјетничка област: 

Кинезиологија у спорту 
 

Назив факултета: 

Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука 
 

Број кандидата који се бирају: 

Један (1) 
 

 



Број пријављених кандидата: 

Један (1) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

20.05.2015. године, дневни лист ,,Глас Српске" број 13.736 

 

Састав комисије: 

а) Др Борко Петровић, доцент, ужа научна област Кинезиологија у спорту, 
Факултет физичког васпитања и спорта, предсједник; 

б) Др Симо Вуковић, редовни професор, ужа научна област Кинезиологија у 
спорту, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, 
члан; 

в) Др Ратко Павловић, ванредни професор, ужа научна област Спортске и 
рехабилитационе науке, предмет Атлетика, Факултет физичког васпитања и спорта, 
Универзитет у Источном Сарајеву, члан. 

 

Пријављени кандидат (и): 

Немања Злојутро, магистар 

II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основии биографски подаци: 
Име (име оба родитеља) и презиме: Немања (Момчило, Милена) Злојутро 
Датум и мјесто рођења; 1 5 . 0 8 . 1 9 8 8 .  С и с а к  
Установе у којима је био запослен:  

Радна мјеста:  
Чланство у научним и стручиим 
организацијама или удружењима: 

Као спортски стручњак - тренер: 
- Координатор селектора У-18 

кошаркашке репрезентације БиХ 
/2014-2015/; 

- Кондициони тренер У-18 

кошаркашке репрезентације БиХ 

/2014/; 

- Кондициони тренер ФК Борац 

Бања Лука, Премијер Лига БиХ 

/2014/; 

- Кондициони тренер KK Шампион 

Алфом, Бања Лука 2013-2014/; 

- Кондициони тренер РK „Koзара" 



– Млијекопродукт, Козарска 

Дубица, Премијер Лига БиХ 

/2013/; 

- Кондициони тренер на 5. 

Интернационалном кампу ФK 

„Црвена Звезда" Јахорина 2013; 

- Члан научно-наставног вијећа на 

Факултету физичког васпитања и 

спорта Универзитета у Бањој 

Луци, Република Српска, /2012-

2013/; 

- Предсједник комисије за научно 

истраживачки рад, Студентска 

организација Факултета физичког 

васпитања и спорта Универзитета 

у Бањој Луци /2012-2013/; 

 
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Факултет  физичког васпитање и 

спорт, Универзитет у Бањој Луци 
Звање: Дипломирани професор физичког 

васпитања и спорта 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 05.07. 2011. година.  
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,81 
Постдипломске студије: 
Назив институције: Факултет  физичког васпитање и 

спорт, Универзитет у Бањој Луци 
Звање: Магистар физичког васпитања 

Мјесто и година завршетка: БањаЛука, 10.06. 2015. година.  
Наслов завршног рада:   ** * „Процјена функционалне 

покретљивости студената примејном 
ФМС методе" 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Кинезиологија у спорту 

Просјечна оцјена: 9,50 
Укупан број бодова предвиђен 
просјечном оцјеном са основних и 
постдипломских студија 

 
 

91,55 бодова 
 

 

 

 

 

 



в) Научна дјелатност кандидата:  

Злојутро, Н., Петровић, Б., Кукрић, А., Марковић, С. и Зец, М. (2014): Процјена 

функционале покретљивости студената примјеном ФМС методе. 6. Међународни научни 

конгрес Антрополошки аспекти спорта, физичког васпитања и рекреације. Факултет 

физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци. 

 

ФМСТМ (енг. Functional Movement Screen) је дијагностичка метода за процјену 

локомоторног система човјека, односно функционалног покрета, при чему се највише 

ставља фокус на процјену стабилности и мобилности те асиметрију појединих дијелова 

тијела. Циљ овог рада је анализа функционалног покрета, ФМСТМ методом, студената 

(Н=41; М=29 и Ж=12, доб=19.71±2.305), те да се утврди да ли постоји статистички 

значајна разлика између полова у погледу ФМСТМ резултата. Резултати указују да не 

постоји статистички значајна разлика у погледу резултата између студената мушког 

(АС=15.34±2.19) и женског пола (АС=16.08±2.53). На основу анализе стања, могуће је 

конструисати план корективне стратегије ради побољшања функционалног покрета код 

студената...............................................................................................................5(пет)бодова 

 

Марковић, С., Злојутро, Н. и Јаворац, Д. (2014): Повезаност морфолошких и неких 

моторичких способности. 4. Међународна конференција „ Спортске науке и здравље“ 

Паневропски Универзитет Апеирон, Бања Лука. 

 

Предмет овог истраживања јесу морфолошке карактеристике и моторичке 

способности фудбалера и кошаркаша узраста од 14 година. Циљ овог истраживања је 

био да се путем мјерења морфолошких карактеристика и тестирања моторичких 

способности утврди да ли морфолошке карактеристике утичу на испољавање неких 

моторичких способности фудбалера и кошаркаша узраста од 14 година. Узорак 

испитаника представљало је 20 фудбалера и 20 кошаркаша у узрасту од 14 година. 

Приликом овог истраживања коришћене су слиједеће варијабле: Тјелесна висина, тјелесна 

маса, проценат масног ткива, спринт 10 м, спринт 30 м, цик-цак тест, коверта тест, 

сqуат Јумп маxимум и скок удаљ из мјеста. Научни допринос овог рада је у томе што се 

увиђело да су морфолошке карактеристике доминантан фактор у испољавању 

моторичких способности. У наредним истраживањима сличног карактера, 

препоручујемо да се обухвати шири спектар морфолошких карактеристика и 

моторичких способности како би се резултати могли више генерализовати..5(пет)бодова 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:...................................................................................................................10 бодова 

 

 

 

 

 



г) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата 

- Координатор селектора У-18 кошаркашке репрезентације БиХ.........................2 бода 
- Кондициони тренер У-18 кошаркашке репрезентације БиХ.................................2бода 

- Златна плакета Универзитета у Бањој Луци, за најбољег студента генерације и 

завршене студије у року............................................................................................2бода 

Стручна дјелатност кандидата 

Укупан број бодова.............................................................................................................................6 бодова 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:...........................................................................................107,55 бодова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 3AKJbY'IHO M.IIillJbEIbE 

Ha I{OHI(Yp C pac nUC3 H 3a 11360p Ca paAHltK3 3a )'lKy H<ty'-l Hy 06JJ 3CT KI1 He3 1~OJlOnlja y CnOpTY, 


HaCTa8~1II "peAi'oleT AHTpOnOMOTO p,·ma. npujasilo ce caMO jeAaH l<aH,lVI,ll,3 T, HeM3l-ba 3JlOjYI-PO, 

ManicTap. KaH.lI.IIA3T je nOAHHO KQMnJleTHY 1l0 KYMeHTall,u jy U TI-iMe Hc n YH I10 ~OpMaJlHe YCJlOBe 33 


Y'lewhe Ha KOHi\ypCy . 


KBdJTH Tan1BHOM H KBaHTHTaTI113H OM aHaJlH30M HaY'-IHe, o6pa30B He H cTpY'-lHe 


AjeJIaTHO CTI1 l<atJ,ll;I1AClTll., KOMHolja (MaTpa,aa npHjaBJbeHH, J-[eMa~ba 3nojYTpo, MarHcTap, 


HcnYl-b3Ba aKap,eMCKe yeJIOB e HeonxoAHe 3a 063SJb3!-be nocnOBa Capa,ll,HHKC1 Hd <Da l{YJlTeTY 


CPH3H'-I I{Or BaCnltTCll-ba H cnopTd. Cae npoL.(j eHe cnpOSeJl,eHe cy Y (KallAY ea 3aKOHOM 0 

Bl1COKOM 06pa30BClHlY H CTaTYTOM YHHsep3HTeTCI y nal-boj JlYlIH, KojHMa cy nponHCaHJ1 
YCJl OBH 33 H360p capaAHH I{(l H HClCTaBHUKa. 

nP11/ E,lJ,JI 0 r 

Y CKna,a,y ca 3aKOHOM 0 B{1COKOM 06pa30BaJ-bY Peny6mtl(e CpnCl{e (en r Jl. PC 6p. 
73/10, 104/11, 84/12 H 100/1 3), QJlaHOM S4 CTaT)'Ta YHHBep3HTeTa " 
npaBHJlHHKOM 0 nocryTIK)' I1 YCJIOBHM<l H360pa HaCTaBHHKa H capa,a,H uK3 H<l 
YHHBep3I1l'eTY y EaJ.boj JIYU;H (CTynuo Ha cHary o,a,nyKoM CeHal'a Yl-U1Sep311TeT3 6p. 
02/04-3.1537-106/13 AaHa 28. 5. 2013. rOA) KojHMa cy rrponHcaHH YC/lOBI1 
J1360pa Capa.l1,HHt(l, H Ha OCHOSY H3se,AeHOr KOMl1cHja npe,ll,JIa}t(e HaY"lHO HaCTaBHOM ' 
sujetly ¢>aKYJlTeT3 ¢U3u~IKor BaCllwraJ-ba H cnopT3 H CeH3TY YHHoep3HTeTa y 6a}boj 
JlyU,11 ,ll,3 ce KaHAIfAaT HeMai-b3 3nojyrpo, 1t3a6epe y 3Ba l-he surner aCMcreHTa H3 Y)J{Y 
Hay'iHy 06113CT 1<~IHe3HOllorwja y (nopry. HaCT3BH II npe,ll,MeT AUTponOI\lOTopHKa. 

nOTIIHC " .'1<\1106<1 KOMlfcHje: 

,lI.p DOPKO neTposwn, Ao~eHT, Y}f{a Hay l !H3 OOllaCT J{l1He3HOJlOfHja y cnopTY, 

¢al(YJlTeT <J:)l1 3 11~II{or !33cnWI',lI"bCl H cnopTCl, npeAcje,ll,HHK 

,lI.p CW~1O BYI(QBl1h, peIJ,omU1 npo(~eCOp, y)l«I IHIY'oHl a 06])aCT KHHe3HO])OrHja y 
cnOpTy, <l>aKy ])TeT \"f>H 3H'IKOr BaCnHTal-ba 11 cnopTCl. YHI-IBep3UTeT y 6atboj .n Y ~H, 
'-lJIaH; 

tJ;p PaTKo n aBllO tn, BaHpeAHH npo¢ecop, Y}f{a HaYLIHa 06JlaCT CnOpTCI(e 11 

peXa6HJlHTa~110He HaYKe, npeAHeT ATJl eTH I{a" (PZl1<YJl'reT CPH3wlicor saCnHTat-ba 

11 cnopTa, Y CTO YHOM Capaj eBY, "IJlaH, 

Y I1CTOLIHOM CapajeBY u 6al-boj .nY~H, jYH. 2015. 


