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ДЕКАНУ И ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У ПРИЗРЕНУ - ЛЕПОСАВИЋУ

Предмет: Извештај Комисије за писање реферата о избору једног сарадника
На основу члана 72. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016), члана 95. Став 1.
Тачка 4. Статута Учитељског факултета Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу
као и Одлуком Изборног већа Учитељског факултета Призрену са привременим седиштем у
Лепосавићу од 19.04.2017 године, бр. 04-253, одређени су чланови Комисије за припрему
извештаја о избору једног сарадника за ужу научну област Основи физичког васпитања и
спорта – наставни предмети:
1) Методика наставе физичке културе 1 и 2 и
2) Основи спорта и физичког васпитања.
Комисију сачињавају:
1. Проф. др Невенка Зрнзевић, ванредни професор, председник, Учитељски факултет у
Призрену- Лепосавићу;
2. Проф. др Милован Стаматовић, ванредни професор, члан, Учитељски факултет у
Ужицу;
3. Проф. др Петар Рајчевић, ванредни професор, члан, Учитељски факултет у
Призрену- Лепосавићу;
Конкурс је објављен у листу „Јединство“ – Косовска Митровица у броју 10. од 13.03.
2017. Године, за избор у звање и заснивање радног односа на радном месту сарадника за ужу
научну област Основи физичког васпитања и спорта – наставни предмети: 1) Методика
наставе физичке културе 1 и 2 и 2) Основи спорта и физичког васпитања, пријавила су се
два кандидата : Вуко Лакушић и Драган Ђурић.

ИЗВЕШТАЈ
1. Вуко Лакушић, рођен је 07.11.1984 године у Приштини. Основну и средњу школу
завршио је у Лепосавићу. Студије на Факултету за физичку културу Универзитета у
Приштини – Косовској Митровици, са седиштем у Лепосавићу, уписао је 2003/2004 године.
Студије успешно завршио 19.03.2008 године са просеком 7,17 и оценом 10 на дипломском
испиту и стекао академски назив ПРОФЕСОР ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ.

Мастер студије завршио на Учитељском факултету у Ужицу на одсеку – Методика
наставе физичког васпитања. Мастер рад под називом „Улога наставе физичког васпитања на
развој моторичких способности код деце млађег школског узраста“, успешно одбранио
24.09.2017 са оценом 10 и стекао академски назив МАСТЕР УЧИТЕЉ.
Школске 2013/2014 уписао докторске студије на Факултету за спорт и туризам у
Новом Саду, смер- Физичко васпитање, спорт и кинезитерапија. Тренутно је студент завршне
године докторских студија.
Професионална каријера
Вуко Лакушић ради на Учитељском факултету у Призрену-Лепосавићу од 01.03.2009
године као асистент на предметима: Методика наставе физичког васпитања 1 и 2, Основи
спорта и физичко васпитање и Методика физичког васпитања 1 и 2. Показује висок степен
умешности у практичном раду са студентима, има коректан однос, предано и са пуно
стрпљења помаже студентима у савладавању проблематике везане за поменуте предмете. У
процесу студентског вредновања остварио је одличне резултате исказане у доброј академској
сарадњи и уважавању личности студената.

Успешно руководи спортском секцијом на факултету и са студентима постиже
завидне резултате на спортским такмичењима. Учествује активно у свим ваннаставним
активностима које доприносе угледу факултета. Посебно се његова активност и способност
огледа у припремама студената за спортска такмичења на „Учитељијадама“. Активан је члан
културно уметничког друштва „Копаоник“ из Лепосавића са којим учествује и даје допринос
на свим свечаностима у организацији Учитељског факултета из Призрена - Лепосавића.
Кандидат је у протеклом периоду учествовао на стручним скуповима међународног и
националног значаја и објавио већи број научних и стручних радова из области за коју се
бира. Учествовао је и као коаутор у писању књиге „Повратак исходишту“, Музеј у
Приштини, установа културе од националног значаја, ЈП Службени Гласник РС, ISBN 97886-519-1972-8 (СГ), COBISS.SR-ID 218382604
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2. Драган Ђурић, рођен је 28.10.1976 године. Основну школу „Владислав Рибникар и
средњу „Архитектонско-техничку“ школу завршио у Београду. Године 1997 уписује
Факултет спорта и физичке културе. Дипломирао је 2005 године са просечном оценом 7,48 и
оценом 10 на дипломском испиту и стекао назив ПРОФЕСОР ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ. Мастер
студије уписао 2008 године на Универзитету Сингидунум у Београду „ Факултет за медије и
комуникације“ . 2009 године завршио мастер студије са оценом 10 на одбрани мастер рада и
и стекао звање ДИПЛОМИРАНИ КОМУНИКОЛОГ – Мастер. Од 2012 године студент је
докторских студија на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду.
Професионална каријера
Драган Ђурић ради као професор физичке културе у „Трећој Београдској гимназији“.
У предходном периоду радио у ОШ „ Јован Миодраговић, „ Десетој Београдској гимназији“.
Стручни сарадник је у „Савезу за рекреативни спорт Србије“и сарадник у часопису
„Повратак природи“ и магазину “Спортска рекреација и анимација“ као и учесник многих
манифестација и конференција у организацији Савеза за рекреативни спорт Србије.

МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР

Комисија је на основу увида у све релевантне елементе за избор кандидата констатовала
да предност у избору има кандидат Вуко Лакушић, јер испуњава све услове конкурса за
избор у звање асистента. Као мастер учитељ и студент завршне године докторских студија
на Факултету за спорт и туризам у Новом Саду, смер- Физичко васпитање, спорт и
кинезитерапија, поседује Законом предвиђено образовање, степен стручности, људске и
педагошке квалитете који га квалификују за рад на факултету. Мастер рад и објављени
радови баве се проблематиком раста и развоја деце млађег школског узраста и представљају
научни допринос истраживању и ефикасности наставе физичког васпитања у млађем
школском узрасту. Кандидат је својим досадашњим ангажовањем и залагањем у наставном
процесу на Учитељском факултету у Призрену-Лепосавићу стекао солидно педагошко
искуство и показао завидан квалитет и коректност у раду са студентима.
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

На основу свега изложеног, заснованог на основу увида у укупни досадашњи стручни,
педагошки и научни рад кандидата, сматрамо да Вуко Лакушић испуњава све услове
прописане Законом о високом образовању за избор у звање асистента.
Стога Комисија Декану и Изборном већу Учитељског факултета у Призрену –
Лепосавићу предлаже да Вука Лакушића изабере у звање АСИСТЕНТА за ужу научну
област Основи физичког васпитања и спорта – наставни предмети: 1) Методика
наставе физичке културе 1 и 2 и 2) Основи спорта и физичког васпитања.

У Лепосавићу, 12.05.2017

