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б) Др Бранислав Драгић, редовни професор на ужој научној области Научне
дисциплине у спорту и физичком васпитању, Факултет спорта и физичког
васпитања Универзитета у Нишу. Члан комисије.
в) Др Жељко Секулић, доцент на ужој научној области Кинезиологија у спорту,
Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци.Члан комисије.
Пријављени кандидати
1. Др Душко Лепир

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
дипломе):
Просјечна оцјена:
Докторске студије/докторат:
Назив институције:

Душко (Миле, Јелка) Лепир
23.02.1979.године, Бања Лука
Универзитет у Бањој Луци, Факултет
физичког васпитања и спорта
Виши асистент на Факултету физичког
васпитања и спорта
• Селектор тениске репрезентације
БиХ до 14 година
• Члан стручног одбора Тениског
савеза Републике Српске

Факултет спорта и физичког васпитања
Професор физичке културе
Београд, 2002. године
7.42
Институт спортских наука –
Универзитет у Бечу.
Магистар спортских наука
Беч, 2007. године
Повлачење из спорта –
перспектива
Физичка култура

Босанска

2,44 (Аустрија) - 8,07 (еквивалент Р.С.)
Факултет физичког васпитања и спорта
Универзитета у Бањој Луци

Мјесто и година одбране докторске
дисертација:
Назив докторске дисертације:

Научна/умјетничка област (подаци из
дипломе):
Претходни избори у наставна и научна
звања (институција, звање, година
избора)

Бања Лука, 2016.године
Емоционална
интелигенција
као
предиктор
спортског
успјеха
и
задовољства бављења спортом
Физичка култура
Виши асистент, Факултет физичког
васпитања и спорта, Универзитет у
Бањој Луци, 2009.год.
Реизбор за вишег асистента, 2014.
године

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

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

Оригинални научни радови у часопису националног значаја (члан 19, став 9)
Лепир, Д. (2009). Разлози повлачења из спорта бивших ативних спортиста из Босне
и Херцеговине. Физичка култура, 63 (2), 181-203. Издавач: Факултет спорта и
физичког васпитања, Универзитет у Београду.
Аутор је на узорку од 160 бивших активних спортиста са подручја БиХ, путем
упитника, истраживао факторску структуру њихових мотива повлачења из спорта.
Испитиване су разлике између спортиста мушког и женског пола, те између
спортиста из колективних и индивидуалних спортова, односно између оних који су
се такмичили на националном и интернационалном нивоу такмичења. Факторском
анализом је утврђено 8 кључних фактора, односно разлога повлачења из спорта, од
којих су спортисти као најзначајније истакли: интерес за друге активности,
незадовољство са тренером/клубом и проблеми са новцем. Упоређујући мотиве
повлачења са спортистима из других држава, у раду су утврђене специфичности за
спортисте из БиХ који као битне мотиве наводе поменуто незадовољство радом
тренера/клуба и проблемима са новцем.
Бодова: 6
Добраш, Р., Драгосављевић, П., Вучковић, И., Гаџић, А., Лепир, Д. (2013). Утицај
експерименталног програма мотивације на моторичке способности ученика.
Физичка култура, 67(1), 24-32. Издавач: Факултет спорта и физичког васпитања,
Универзитет у Београду.
Предмет проучавања овог рада била је мотивација ученика старијих разреда основне
школе у настави физичког васпитања. Циљ истраживања био је да се у пракси
тестира оригинални програм мотивације ученика за наставу физичког васпитања и
види да ли је он дао допринос побољшању моторичких способности ученика и
смањењу изостанака са наставе. Узорак испитаника чинила су по два одјељења
шестог, седмог и осмог разреда основне школе у експерименталној групи (Н=127;

63 дјечака и 64 дјевојчице) и исто толико одјељења истог узраста у контролној
групи (Н=128; 70 дјечака и 58 дјевојчица). Процјена моторичких способности
обављена је на почетку и на крају експерименталног третмана, који је трајао цијело
друго полугодиште, тј. 17 седмица, са по 2 часа седмично. Кориштени су раније
верификовани тестови за процјену координације покрета, флексибилности, снаге и
брзине. Такође, пребројани су изостанци са наставе физичког васпитања у првом
полугодишту, те након експеримента. За статистичку обраду података, поред
дескриптивне статистике, коришћен је Т-тест за независне узорке и Mann-Whitney
тест. Ученици експерименталне групе остварили су значајно веће побољшање
већине моторичких способности од ученика контролне групе. Такође, остварили су
значајно мање изостанака са наставе.
Бодова: 6 x 0.5 = 3
Лепир, Д., Добраш, Р., Вучковић, И., Драгосављевић, П. (2014) Циљна оријентација
као модел мотивације и самопоуздање тенисера различитих нивоа успјешности.
Тимс ацта 8 (1), 1-9. Издавач: Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс,
Нови Сад.
Циљ рада је био да се утврди постоје ли разлике између циљне оријентације и
самопоуздања успјешних и мање успјешних тенисера, те да се испита повезаност
ова два психолошка конструкта. У ту сврху је четрдесет тенисера мушког пола
рангирано према ранг листи Тениског савеза Аустрије, на успјешне (до 100-тог
мјеста Н=20) и мање успјешне (изнад 100-тог мјеста Н=20). Испитаници су
тестирани помоћу TEOSQ-D1 (Wurth, Alfermann i Saborowski 1999.), те упитником
CSI (Vealey 1986.) Уз помоћ Т-теста није примјећена разлика између посматраних
група нити за једну од посматраних скала. Пирсонов коефицијент корелације за
читав узорак је показао да оријентација на задатак значајно корелира са спортским
самопоуздањем као цртом, док корелација са спортским самопоуздањем није
статистички значајна. Оријентација на резултат није се показала као статистички
значајна у корелацији са спортским самопоуздањем. У закључку приликом
дискусије резултата, аутори предлажу за нека слична истраживања, повећавање
узорка, као и прецизнију подјелу између успјешних и мање успјешних спортиста.
Бодова: 6 x 0,75 = 4,5
Лепир, Д. и Лакић, С. (2014). Структура мотивације за бављење спортом из
перспективе бивших активних спортиста. Примењена психологија, 7(2), 203-219.
Издавач: Одсјек за психологију филозофског факултета у Новом Саду.
Идентификовање структуре мотивације за бављење спортом особа које су напустиле
такмичарски спорт представља коначни примарни циљ овога рада. Путем
модификованог Упитника мотива за учествовање у спорту (Participation Motivation
Questionnaire; Gill, Gross, & Huddleston, 1983) испитано је 180 бивших активних
спортиста из Босне и Херцеговине (просјечне старости 23.8 година), при чему је
узорак балансиран по полу, као и у погледу типа спорта којим се особа бавила
(индивидуални или колективни). Експлоративна факторска анализа је показала
добру диференцијацију три групе мотива: постигнућа, социјално-инструментални и
психофизичко-инструментални. Утврђено је да су жене више психофизичкоинструментално, а мушкарци више социјалноинструментално мотивисани. Такође,

испитаници који су се такмичили на интернационалном нивоу су били свеукупно
више мотивисани од такмичара на домаћем нивоу, док се тип спорта није показао
као значајан фактор. Аутори су такође довели у везу ову мотивациону структуру са
доминантним теоријама мотивације у психологији спорта (теорија циљева
постигнућа и теорија самоодређења), те кроз анализу истакли потенцијал добијених
резултата, али и потребе за даље комбиновано истраживање дате проблематике.
Бодова: 6
Научни радови на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова
(члан 19, став 16)
Секулић, Ж., Лепир, Д., Марковић, С., Лукић, А., & Гердијан, Н. (2011). Reliability of
anaerobic performance test in soccer. The 16th. Annual Congress of The European
College of Sport Science – ECSS Liverpool, UK.
Бодова: 3 x 0.5= 1,5

Кратко или претходно саопштење (члан 19, став 42)
Вучковић, И., Гаџић, А., Секулић, Ж. и Лепир, Д (2010). Social characteristics and
conformity of basketball players. Exercise and Quality of Life, 2 (1), 77-84. Publisher:
Faculty of sport and Physical Education, Novi Sad, Serbia.
Релације између социјалних карактеристика кошаркаша и њиховог конформизма
према тренеру и управи клуба биле су предмет проучавања овог рада. Циљ
истраживања био је да се утврди јачина веза између социјалних карактеристика
кошаркаша и њиховог конформизма према тренеру и управи клуба. Узорак
испитаника чинило је 113 кошаркаша сениора. Инструменти истраживања били су
модификовани социјални упитник SSMAXIP (Ho
šek, 2004) и модификована скала
конформизма (The Conformity Scale, Mehrabian, & Stefl, 1995). Интерна
релијабилност скале конформизма износила је
α=.74. За утврђивање значајности
релација између социјалних карактеристика и конформизма кошаркаша употребљен
је Спирманов коефицијент корелације рангова. Ова анализа је показала да не постоје
значајне везе између већине социјалних карактеристика кошаркаша са њиховим
конформизмом према тренеру и управи клуба, што асоцира да су неки други
фактори одговорни за велики конформизам играча.
Бодова: 1 x 0.75 = 0.75
Радови послије последњег избора/реизбора
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних по категоријама из члана
19. или члана 20.)

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:

21.75

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.)

Оцјена студената:
изврсно
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:

Бодова: 10
10

д) Стручна дјелатност кандидата:
Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)

Стручни радови у часопису националног значаја (члан 22, став 4)
Лепир, Д. (2002). Мотив спортског постигнућа и анксиозност као диспозиције
личности спортиста. Физичка култура, 56 (1-4), 133-141. Издавач: Факултет спорта
и физичког васпитања, Универзитет у Београду.
Бодова: 2
Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца пројекта
(члан 22, став 11)
• Организатор и предавач на Првом конгресу тениских тренера Тениског савеза
Републике Српске – Бањалука, децембар, 2011.
•

3 бода

Организатор и предавач на Другом конгресу тениских тренера Тениског савеза
Републике Српске – Бањалука, децембар, 2012.

•

3 бода

Организатор и предавач на Трећем конгресу тениских тренера Тениског савеза
Републике Српске – Бањалука, октобар 2013.

•

Организатор/предавач на

3 бода

Пројекту едукације тениских тренера за Ниво I

организованог од стране ТСРС у сарадњи са Факултетом физичког васпитања и
спорта Универзитета у Бањој Луци – мај 2012.
•

3 бода

Организатор/предавач на Пројекту едукације тениских тренера за „Мини тенис“
при Тениском савезу Републике Српске, јун 2014.

3 бода

Чланство у стручним жиријима у земљи (члан 22, став 17)
• Предсједник комисије за лиценцирање тениских тренера Републике Српске
2 бода
• Члан стручног одбора Тениског савеза Републике Српске
2 бода
Oстале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које
доприносе повећању угледа Универзитета (члан 22, став 22)
• Лиценцирани тениски судија од стране Интернационалне тениске федерације
(ITF)- април 2002.
•

Лиценца

спортског

2 бода
психолога/менталног

тренера-Тиролска

платформа

примјењене психологије спорта „Center of Mental Excellence“ - Беч (Аустрија)–
септембар, 2008.

2 бода

Лиценца тениског тренера-ITF Level II – Eвропска тениска федерација и

•

Тениски

савез

БиХ

–

Бања

Лука,

септембар

2010.

2 бода
Предавач на 1. тренерској конференцији тениских тренера БиХ – Широки

•

Бријег, јануар 2009.

2 бода

•

Селектор мушке тениске репрезентације БиХ до 14 година од марта 2009.

•

2 бода
Представник Тениског савеза БиХ на Европској конференцији тениских
тренера „Tenniseurope Coaches Cоnference“ - Финска, Хелсинки октобар 2012.
2 бода

•
•

Представник Тениског савеза БиХ на Европској конференцији тениских
тренера „Tenniseurope Coaches Cоnference“ – Естониjа (Талин) , октобар 2014
2 бода
Организатор Интернационалног тениског турнира до 12 година „Куп Градова“,
септембар 2013.

2 бода

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора)

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

Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца пројекта
(члан 22, став 11)
• Организатор и координатор Пројекта „Мини тенис“ организованог од стране
Факултета физичког васпитања и спорта и Тениског савеза Републике
Српске,
децембар,
2016.
3 бода
Oстале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које
доприносе повећању угледа Универзитета (члан 22, став 22)
Предавач на 21. Конференцији тениских тренера Тениског савеза Словеније Оточец, децембар 2016.
2 бода
• Сертификат за учешће у радионици психологије спорта – Intervention
Technique for 21st Century Sport and Exercise Psychologist- Zagreb (Hrvatska)
мај, 2015.
2
бода
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