Образац - 1
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФАКУЛТЕТ:

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:
Одлука број: 01/04-2. 1959-1/16; Сенат Универзитета у Бањој Луци, 27.06.2016.
Ужа научна/умјетничка област:
Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија
Назив факултета:
Факултет физичког васпитања и спорта
Број кандидата који се бирају
Један (1)
Број пријављених кандидата
Један (1)
Датум и мјесто објављивања конкурса:
02.07.2016. у дневним новинама ''Глас Српске'', Бања Лука.
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Састав комисије:
1. Др Топлица Стојановић, ванредни професор, ужа научна област
Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија, Факултет физичког васпитања и
спорта Универзитета у Бањој Луци – предсједник,
2. Др Адриана Љубојевић, ванредни професор, Кинезиолошка рекреација и
кинезитерапија, Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у
Бањој Луци – члан,
3. Др Миломир Тривун, ванредни професор, ужа научна област Спортске и
рехабилитационе науке, предмет Активности у природи, Факултет физичког
васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву – члан.
Пријављени кандидати
1. Жељко Вукић

II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
Први кандидат
а) Основни биографски подаци :
Име (име оба родитеља) и презиме:
Датум и мјесто рођења:
Установе у којима је био запослен:
Радна мјеста:
Чланство у научним и стручним
организацијама или удружењима:
б) Дипломе и звања:
Основне студије
Назив институције:
Звање:
Мјесто и година завршетка:
Просјечна оцјена из цијелог студија:
Постдипломске студије:
Назив институције:
Звање:
Мјесто и година завршетка:
Наслов завршног рада:
Научна/умјетничка област (подаци из

Жељко (Велимир, Гоја) Вукић
11. јул 1974.
Универзитет у Бањој Луци
Асистент, виши асистент на Факултету
физичког васпитања и спорта
Делегат у скупштини Смучарског савеза
Републике Српске, секретар Ски клуба
Старчевица из Бања Луке

Факултет физичког васпитања и спорта,
Бања Лука
Професор физичког васпитања и спорта
Бања Лука, 2004.г.
8.06
Факултет физичког васпитања и спорта,
Бања Лука
Магистар наука физичке културе
Бања Лука, 2010.г.
Упоредна анализа ставова студената
ФФВС према практичној настави на
логоровању
Друштвене науке
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дипломе):
Просјечна оцјена:
Докторске студије/докторат:
Назив институције:
Мјесто и година одбране докторске
дисертације:
Назив докторске дисертације:
Научна/умјетничка област (подаци из
дипломе):
Претходни избори у наставна и научна
звања (институција, звање, година
избора)

9,2

Факултет физичког васпитања и спорта,
Бања Лука, асистент, 2006.г; виши
асистент 2010. г.

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата
Радови прије посљедњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.)

1.
Црногорац, Ч., Вукић. Ж. (2006). Школе у природи – изазов реформисаног
образовног система у Босни и Херцеговини. Гласник Факултета физичког
васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, No. 2, pp. 127-131. (стручни
рад)……………………………………………………………………… 3 (три) бода
Стојановић, Т., Савић, З., Милетић, К., Вукић, Ж. (2009). Ставови студената
2.
према практичној настави предмета Планинарење и логоровање – Међународни
научни конгрес „Антрополошки аспекти спорта, физичког васпитања и
рекреације“, Зборник радова 1;297-302, Бања Лукa............................. 5 (пет) бодова
3.
Гердијан, Н., Зељковић, М., Лукић А., и Вукић, Ж. (2010). Унилатерални и
билатерални однос мишића наткољенице код тенисера. Антрополошки аспекти
спорта, физичког васпитања и рекреације. Бања Лука, стр. 200. (кратки научни
чланак) ........................................................................ 3,75 (три/седамдесетпет) бодова

Укупан број бодова прије посљедњег избора: 11,75 (једанаест/седамдесетпет) бод
Радови послије последњег избора/реизбора

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних по категоријама из члана
19. или члана 20.)
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1. Jakovljević, V., Bijelić, S., Jovanović, S., Božić, I., Vukić, Ž. (2013).
Relationship between morphological characteristics and impact of coordination and
explosive strenght of students 12 years old. FIS Comunications Niš, pg. 234-246
(оригинални научни чланак)
Аутори истражују координацију и експлозивну снагу дванаестогодишњих ученика
односно корелацију и утицај морфолошких карактеристика на наведене моторичке
способности. Користе 42 испитаника, 27 дјечака и 15 дјевојчица и њихову
лонгитудиналну димензионалност, тежину тијела, трансверзалну димензионалност
као критериј а вођење лопте руком, полигон уназад, скок уназад, троскок и бацање
медицинке као предикторске варијабле. Као најзначајнији проналазак наводе да
резултати овог истраживања се могу користити за селекцију дјеце у спортовима у
којима
доминира
координација
као
моторичка
способност.
................................................................................................................ 2,5 (дваипо) бода
2.
Jakovljević, V., Bijelić, S., Jovanović, S., Božić, I., Vukić, Ž. (2013). Assessment
of basic motor abilities of balance, coordination and flexibility of children 6 years old.
FIS Comunications Niš, pg. 245-254 (оригинални научни чланак)
Базичне моторичке способности које аутори истражују у овом раду су равнотежа,
координација и гипкост на узорку од 165 дјеце узраста од 6 година и то 80
испитаника мушког пола и 85 испитаника женског пола. Критеријска варијабла је
била пол, док су предикторске варијабле: стајање на једној нози попречно на
клупици за равнотежу с отвореним очима, стајање на једној нози уздужно на
клупици за равнотежу с отвореним очима, стајање на једној нози попречно на
клупици за равнотежу с затвореним очима, полигон натрашке, осмица са
сагињањем, водјење лопте руком, дубоки претклон на клупи, искрет палицом,
одножење лежећи бочно (Метикош и сарадници, 1989.) Закључују да да су
испитаници у односу на пол показали статистички значајне разлике у тестовима
који су анализирали координацију горњих екстремитета и гипкост карличног
појаса. Док на тестовима за процјену равнотеже отвореним и затвореним очима,
координације цијелог тијела и брзине кретања и гипкости горњих екстремитета,
нису показали разлику. .............................. 2,5 (дваипо) бода
Укупан број бодова након посљедњег избора: ....................................5 (пет) бодова
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 16,75 (шеснаест/седамдесетпет) бодова
г) Образовна дјелатност кандидата:
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по
категоријама из члана 21.)

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова сврстаних
по категоријама из члана 21.)

1. Стојановић, Т., Вукић, Ж. (2016). Практикум: Радна свеска „Планинарење и
4

логоровање“, Факултет физичког васпитања и спорта, Бања
Лука................................................................................................. 1 (један) бод
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:
1 (један) бод
д) Стручна дјелатност кандидата:
Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)

1. Tренер млађих категорија у Ф.К.“Омладинац“ Бања Лука (2004.)
……………………………………………………………………………2 (два) бода
2. Извођач наставе физичког васпитања у О.Ш.“Свети Сава“ Бања Лука (2003.)
……………………………………………………………………………2 (два) бода
3. Координатор (2004.-2005.) и ски учитељ (2004.-2007.) у оквиру пројекта
„Студентска зима“ ...…………………………………………………2 (два) бода
4. Координатор кампова и инструктор за обуку волонтера на Свјетском
првенству у рафтингу Бања Лука 2009. ……………………………2 (два) бода
5. Шеф омладинске фудбалске школе Ф.К.“Жељезничар“ Бања Лука (2009.2010.) ……………………………………………………………………2 (два) бода

Укупан број бодова прије посљедњег избора: .................................10 (десет) бодова
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора)

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.)

Савезни фудбалски судија (1999.-2016.) ……………………………2 (два) бода
Извођач практичне наставе на предмету Смучање (2006.-2016.)..2 (два) бода
Учитељ скијања у С.К. Старчевица, Бања Лука (2015.-16.) ………2 (два) бода
Секретар Скијашког клуба Старчевица, Бања Лука (2016.) ………2 (два) бода
Делегат Смучарског савеза Републике Српске (2015.-2018.) .……2 (два) бода
Члан стручног тима – комисије Фудбалског савеза Републике Српске за
провјеру физичке припремљености фудбалских судија Прве, Других и
Регионалних лига ФС РС (2014.-2016.) …………………………..…2 (два) бода
7. Члан радне групе за издраду елабората о организацији Студентског спорта на
Универзитету у Бањој Луци (2015.) …………………………………2 (два) бода
8. Координатор пројекта „Школа ролања“ С.К. Старчевица 2015. .....2 (два) бода
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Укупан број бодова након посљедњег избора: .............................16 (шеснаест) бодова
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: ……………….....………….…........26 (двадесетшест) бодова

Прије посљедњег избора
Послије посљедњег избора

УКУПНО:

Научна
11,75

Образовна
----

Стручна
10

УКУПНО:
21,75
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1

16

22

16,75

1

26

43,75
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III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
На основу написаног извјештаја о пријављеном кандидату, Комисија једногласно
сматра да кандидат мр Жељко Вукић испуњава све услове за избор у звање вишег
асистента на ужу научну област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија,
предмет Планинарење и логоровање. Разлози за овакво мишљење су следећи: мр
Жељко Вукић је основне студије завршио у Бањој Луци просјечном оцјеном 8,03.
Послиједипломски студиј је завршио просјечном оцјеном 9,20. Магистарски рад под
називом „Упоредна анализа ставова студената Факултета физичког васпитања и
спорта према практичној настави на логоровању“ одбранио је 2010. године. Од
2006. године ради на Факултету физичког васпитања и спорта у Бањој Луци као
сарадник на предмету Активности у природи/Планинарење и логоровање, али и као
извођач практичне наставе на предметима: Скијање, Фудбал, Гимнастика и Рукомет.
Ангажован је од Студентске уније Републике Српске као ски учитељ на Јахорини у
оквиру пројекта „Студентска зима“ 2004.-2007. На Свјетском првенству у рафтингу
одржаном у Бањој Луци 2009. ангажован као координатор кампова за учеснике и
инструктор за обуку волонтера. Скијашки клуб Старчевица, Бања Лука га ангажује
као учитеља скијања (2015.-2016.) а недуго након ангажмана бива постављен за
секретара клуба и изабран за делегата Смучарског савеза Републике Српске на
мандат од 2015. до 2018.г. Координатор је и реализатор пројекта „Школа ролања“
Ски клуб Старчевица 2015.
Члан је стручног тима – комисије Фудбалског савеза Републике Српске за провјеру
физичке припремљености фудбалских судија Прве, Других и Регионалних лига ФС
РС од 2014.г. па до данас. Члан је радне групе за издраду елабората о организацији
Студентског спорта на Универзитету у Бањој Луци (2015.)
У раду са студентима показује завидне способности. Учествује у организацији 9
теренских настава у Н.П. „Сутјеска“ на Тјентишту, док 2012. 2014., 2015. и 2016.г.
успјешно изводи студенте на највиши врх БиХ, Маглић. За мр Жељка Вукића је
важно нагласити да је у спорту присутан преко 25 година и да располаже великим
искуством које је драгоцјено за његов рад на факултету, како у настави, тако и у
научноистраживачком раду. Поред тога, кандидат је још увијек активан у спорту
као фудбалски судија на Савезном рангу такмичења и као учитељ скијања у Ски
клубу „Старчевица“ из Бања Луке. Кандидат је објавио неколико научних радова у
научној области за коју се бира, чиме показује да има способности и афинитет за
научно истраживање и писање научних радова.
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