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I. no,uAUH 0 KOHKYPCY 
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37/20 on 26 .11.2020. rOnl1He 

Y)Ka HaYLJ Ha/YMjeTH WI Ka o6nacT: 
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<J)aKynTeT <j)113WIKOr BaCnHTal-ba H cnopTa 
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K 11 He3110nomja y cnopTY, <J)aKYnTeT CPl13HLJ Kor Bacn HTal-ba 11 cnopTa 
YHHBep3HTeTa y 6al-boj flyul1 , npencjenHI1K 
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б) проф. др Александар Кукрић, ванредни професор, ужа научна област 
Кинезиологија у спорту, Факултет физичког васпитања и спорта 
Универзитета у Бањој Луци, члан 

в) проф. др Синиша Каришик, ванредни професор, ужа научна област Спортске 
и рехабилитационе науке, Факултет физичког васпитања и спорта 
Универзитет у Источном Сарајеву, члан 

 
Пријављени кандидати 
1. Данијел Божић, мастер физичког васпитања 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Данијел (Предраг, Жељка) Божић 
Датум и мјесто рођења: 31.07.1991., Градачац 
Установе у којима је био запослен: Универзитет у Источном Сарајеву, 

Факултет физичког васпитања и спорта 
Радна мјеста: асистент за ужу научну област Спортске 

и рехабилитационе науке од 01.11.2018. 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, 
Факултет физичког васпитања и спорта 

Звање: професор физичког васпитања 
Мјесто и година завршетка: Источно Сарајево, 23.10.2014. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.88 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, 

Факултет физичког васпитања и спорта 
Звање: мастер физичког васпитања 
Мјесто и година завршетка: Источно Сарајево, 05.12.2016. 
Наслов завршног рада: Утицај морфолошких димензија на 

ситуациону прецизност у рукомету 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Спортске и рехабилитационе науке 

Просјечна оцјена: 9.13 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: - 
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) 

- 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
Каришик, С., Милићевић, Љ., Божић, Д. (2015). Квалитативни показатељ 
избачаја лопте рукометаша. Спорт и здравље, 10(1), 19-27. 
Стремљење савременог рукомета ка највећим достигнућима и успјесима, доводи до 
тога да фокус истраживача буде базиран на најзначајније елементе рукометне 
игре, који директно утиче на успјешност екипе, између осталог и шутирање. У 
овом раду акценат је стављен на квалитет избачаја лопте, односно, посматрана је 
прецизност и снага избачаја лопте код рукометаша различитог ранга такмичења. 
Узорак испитаника чини 60 играча рукомета, 30 играча Премијер лиге БиХ и 30 
играча Прве лиге Републике Српске, старосне доби од 17-37 година. Такође је 
урађена и упоредна анализа антропометријских мјера кранијалних екстремитета 
који чине последњу полугу при избачају лопте у кинетичком ланцу. За процјену 
кранијалних екстремитета рукометаша, коришћен је сет од пет варијабли 
(дужина шаке, диаметар ручног зглоба, планиметријски параметар шаке, распон 
руку и дужина руке), а за процјену прецизности и снаге избачаја коришћене су три 
варијабле (прецизност са седам метара из става, прецизност са девет метара из 
скока и бацање лопте из сједа). У циљу утврђивања статистичке значајности сви 
подаци су обрађени на униваријантном нивоу, израчунати су основни дескриптивни 
параметри, а затим на мултиваријантном нивоу примјењен је Студентов т-тест. 
Резултатима Студентовог т-теста је потврђрно да су идентификоване 
статистички значајне разлике између средњих вриједности рукометаша 
различитог ранга такмичења у мјерама дужине руке и распона руку, као иу тесту 
бацање лопте из сједећег положаја (СМБЛС. 000) и прцизност са 7 метара из 
става, са тла (СМП7М. 008), на нивоу статистичке значајности од 
p<.01...................................................................................................................6 бодова 
 
Karišik, S, Goranović, S, Milićević, Lj, Božić (2016). Cranial Limbs as a Predictor of 
Precision in Handball. Journal of Physical Education and Sports Management, 3(1). 
The paper aims to examine how the dimensions of the cranial limbs, arm length and 
dimensions of the hand, affect the accuracy and strength of the ball throwing in handball. 
The sample of examinees consists of 75 handball players of the Premier League (30 
examinees) and the First League of Republic of Srpska (45 examinees), aged between 17 
and 37. To estimate the cranial extremities of handball players, we used a set of five 
variables (length of hands, wrist diameter, planimetric parameter of the fist, arm span and 
arm length) and for the assessment of precision and power of ball throwing we used three 
variables (precision from seven meters from the stand variable, precision from nine 
meters from the jump and throwing the ball from the seating position). Regression 



analysis showed that a planimetric parameter of the hand variable has a large influence 
on the accuracy of handball, with a statistical significance of p = .000, while the length of 
the arm reaches borderline statistical significance with the strength of throw at the level 
of p = .06. The results clearly show us that anthropometric measures of cranial extremity 
significantly affects the accuracy and power of throwing the ball at the level of statistical 
significance of p<.01. The greatest impact was reached by the measures of arm length and 
planimetric parameter of the hand. …………………………………………………10 бодова 
 
Karišik, S., Božić, D., & Tirić, T. (2018). Influence of Ball Resin to Shot Accuracy in 
Handball. European Journal of Physical Education and Sport Science, 4(5), 39-47. 
Opinions of handball experts differ in terms of importance of individual elements of handball 
technique, but they are all in agreement that shot is relevant and important factor. Shot 
velocity and accuracy gain importance in terms of score outcome of the game. We may draw a 
conclusion that they are two basic factors and that they are extremely significant for shot 
efficiency. In this paper, research will be aimed answering whether and to what extent ball 
resin influences shot accuracy. The sample consists of 20 male handball players, members of 
handball clubs which play in Serbian Super league aged 17 to 36, systematically training for 
at least two years without longer brakes. For the purpose of accuracy assessment, the 
participants shot equilateral triangles positioned between the goal posts in upper and lower 
corners. Shot was performed with size 3 handball with and without resin as follows: jump shot 
from 9-meter distance (SMP9M), 7-meter throw from standing position (SMP7M) and shots 
by positions (SMPP). For the purpose of determining the statistical significance all the data 
was processed at univariant level, the descriptive parameters were calculated and after that 
the Student’s t-test for paired samples was applied at the multi-variant level and relevant 
parameters were defined. Results of the Student’s t-test for paired sampled provided 
confirmation for identification of statistically significant differences between mean values: 
(SMP9ML – SMP9MBL .001, SMP7ML – SMP7MBL .006 and SMPPL – SMPPBL .024) at 
the statistical significance level p < .05…………………………………………………10 бодова 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 
Durmo, Z., Fulurija, D., Pržulj, R., Bjelica, B., Božić, D., i Milanović, Lj. (2020). 
Effects of sport gymnastics to motor abilities of 11 to 12 years old children. 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, (159-164). Kopaonik: The Faculty of Sport and Physical 
Education in Leposavić, University of Priština-Kosovska Mitrovica. 
 
Sample consisted of 60 students of Seventh Elementary School at Ilidza in Sarajevo, aged 
11 to 12 ± 6 months. Experimental group consisted of 30 students and control group 
consisted of remaining 30 students. Aim of research is establishing of effects of sport 
gymnastics to motor abilities of children. For the purpose of assessment of motor abilities 
total number of 9 tests was applied. Experimental program was performed within 12 
weeks with frequency of 2 trainings per week in duration of 60 minutes. In accordance 
with univariate analysis ANOVA, statistically significant differences were observed in all 



motoric tests. Experimental program yielded positive effects, meaning that the selected 
battery of tests can be of special significance to PE teacher in other schools as well and 
used for the purpose of testing their students and the level of their motor abilities as well 
as impact of the program of gymnastic exercises to their development.......5 бодова 
 
Каришик, С., и Божић, Д. (2020). Прецизност избачаја рукометне лопте у 
зависности од пола. У Зборник радова 7. међународне конференције 
„Антрополошки и теоантрополошки поглед физичке активности од 
Константина Великог до данас“, (131-136). Копаоник: Факултет за спорт и 
физичко васпитање у Лепосавићу, Универзитет у Приштини-Косовска 
Митровица. 
 
Ово истраживање је било усмерено на добијање одговора у којој мери и да ли 
уопште постоји разлика у прецизности избачаја лопте у рукомету, зависно од пола. 
Истраживање је проведено на узорку од 40 испитаника, чланови мушких и женских 
рукометних клубова Супер Лиге Србије, старосне доби од 17-36 година, укључени у 
систематски тренинг најмање две године без дужих пауза. Циљ истраживања је 
био да се утврде разлике у прецизности између два субузорка. Гађање је вршено 
рукометном лоптом, величине 3 и 2, са удаљености од 9 метара из скока, 7 метара 
из става са тла и шутирање по позицијама. Резултати Студентовог т-теста 
упарених узорака је потврђено да су идентификоване статистички значајне 
разлике између средљих вриједности варијабли у зависности од пола и то у корист 
миушке популације на нивоу статистичке значајности од р<.05.........5 бодова 
 
Pržulj, R., Bjelica, B., Aksović, N., Božić, D., Fulurija, D., Cicović, B., Zelenović, M., i 
Lučić, S. (2020). Effects of training with medicine ball to motor abilities of 
elementary school students. 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, (165-168). 
Kopaonik: The Faculty of Sport and Physical Education in Leposavić, University of 
Priština-Kosovska Mitrovica. 
Aim of this research was to test the effects of training with medicine ball to motor abilities 
of students attending elementary school. Sample consisted of 40 elementary school 
students, aged 11-12. All the participants volunteered to take part in the study. Motor 
abilities were assessed using following tests, standing long jump, push ups, barpee, plank 
in push up, flamingo balance test and medicine ball throwing tests. Experimental group 
had training with medicine ball twice a week, in course of 12 weeks, in controlled 
environment at school. At final measurement statistically significant difference has been 
observed in the following tests – medicine ball throw over the head, forward, medicine 
ball throw lying on the back and plank, at statistical level p<0.05. Training with the 
medicine ball accompanied with instructions from behalf of qualified experts can result in 
significant improvements in specific motor abilities in children at elementary school age, 
and also be vary efficient method in promotion of physical activity for both children and 
adults..........................................................................................................5 бодова 
 
Stamenković, A., Zelenović, M., Bjelica, B., Božić, D., & D’Onofrio, R. (2020). 



Telesni sastav i motoričke sposobnosti džudista. Italian Journal of Sports 
Rehabilitation and Posturology, 10(22); 1; 4; 2292 – 2305; ISSN 2385-1988 [online]. 
Циљ овог истраживања био је да се на основу систематског прегледа досадашњих 
истраживања утврди утицај телесног састава џудиста на њихову моторику. 
Узорак испитаника биле су особе које се баве џудоом мушког и женског пола, 
укупно 458 испитаника. Критеријуми за анализу радова били су следећи: временски 
период објављивања радова 2005 - 2020. године, да су испитаници особе које се баве 
џудоом и да је циљ истраживања повезан са ефектима односно утицајем телесне 
композиције са моторичким способностима џудо спортиста. У коначну анализу је 
на основу постављених критеријума ушло 15 радова који су обрађени и приказани. 
Обрадом добијених резултата може се закључити да телесни састав има велики 
утицај на моторику као и сам перформанс џудиста. Нарочито је запажено да 
повећана концентрација масног ткива проузрокује смањење продуктивности код 
статичке снаге, аеробне снаге, равнотеже и флексибилности. Значај овог 
истраживања је у томе што пружа информације о утицају телесног састава на 
моторику, а самим тим и перформанс на такмичењима. На овај начин може се 
доћи до пожељне телесне композиције џудиста у зависности од њихове 
конституције, која би им омогућила максималну ефикасност и продуктивност на 
мечевима и то управо на рачун побољшања неопходне моторике...............10 бодова 
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:51+9 x 10 (просјечна оцјена током студија x 10)= 141 
 
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.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 
Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата) 

 



III. 3AKJhY1JHO MMWJhEIbE 

YKOJll1KO ce Ha KOHKYPC npHjaBUJlO BHwe KaHLlHLlaTa Y 3aKJbYlJHOM M>IWJbet-by o6aBe3HO je HalleCTl1 paHr 

JlHCTY CBH X KaHLlHLlaTa ca Ha3Ha KOM 6poja oCBojeHHx 60LlOBa , Ha OCHOBY Koje he 6HTH (~Opi\lyJlHCaH 

npHjeLlJlOr 3a H360p 

Ha KOHKYpC 3a 11360p capanHI1Ka Ha Y)KY HaY'-IHY 06naCT Kl1He3110nOrl1ja y cnopTY Ha 
<l>aKymeTY <p11311'-1KOr BaCnl1Tal-ba 11 cnopTa YHl1Bep311TeTa Y 6al-boj nYUI1, o6jaBJbeHOr .. naHa 09.12. 2020. rOnl1He Y nHeBHOM nl1CTY fnac CpncKe 11 Ha I1HTepHeT CTpaHI1UI1 
YHI1Bep3I1TeTa, npl1jaBI1O ce jenaH KaHnl1naT, ):(aHl1jen (0)](110. 
Ha OCHOBY aHanl13e KOHKypcHor MaTepl1jana npl1jaBJbeHOr KaHnl1naTa, KOMI1Cl1ja je, Y 
cKnany ca 3aKOHOM 0 BI1COKOM 06pa30Ba1-bY Peny6nl1Ke CpllcKe, CTaTYTOM 
YI-Jl113ep3I1TeTa Y 6al-boj nYUI1 KOHCTaTOBana na KaHnl1naT I1CnYl-baBa ycnoBe KOHKypca 3a 
11360p capanH)1Ka. 
Y3eBwI1 y 063l1p rope HaBeneHO, KOMI1Cl1ja npennmI<e HacTaBHo-HaYL1HoM Bl1jeny 
<l>al<ymeTa CPI1311'-1KOr BaClll1Tal-ba 11 cnopTa 11 CeHaTY YHI1Bep3l1TeTa y 6al-boj nYUI1 na 
):(aHl1jen (0)Kl1n 6yne 113a6paH y 3Bal-be Bl1iller aCI1CTeHTa Ha pKy Hay'-lHy o6naCT 
Kl1He3110nOrl1ja y cnopTY. 

Y 6al-boj nYUI1, 27.01.2020.rOnI1He nOTnl1C '-InaHOBa KOMl1cl1je 

!~ iK~~~:~ll1:~~~~~;~~~~~,
Y)l<a HaY'-IHa o6nacT Kl1He3110norl1ja Y 
CIlOPTY, <l>aKynTeT <PI1311'-1KOr BaCnl1Tal-ba 
11 cnopTa, YHl1Bep3l1TeT y 6al-boj nYUI1. 

. . 
npenCJenHI1K rOj l1C7 

2. . ... .. .Ir:h..~ ................................ 

np AneK nap KYKpl1n, BaHpenH ~1 
npo<peco , Y)Ka HaY'-IHa o6nacT 
Kl1He3110nOrl1ja y cnopTY, <l>al<ymeT 
qm311'-1KOr BaCnl1Tal-ba 11 cnopTa 
YHl1Bep311TeTa y 6al-boj n YUI1, '-InaH 
KOMHCI1Je 

~~·c~~q;~~~~
y)!(a Hay'-lHa o6nacT CnopTcKe 11 
pexa6l1mITaUl10He HaYKe, <l>aKynTeT 
<PI1311'-1KOr BaCnl1Tal-ba 11 cnopTa 
YHl1Bep311TeTa y VlCTO'-lHOM C 




