
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

 НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА ФАКУЛТЕТА 

(Свака рубрика мора бити попуњена) 

 

I        ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 
 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 
Конкурс расписан од стране декана Учитељског факултета у Призрену- Лепосавићу, 

Универзитета у Приштини-Косовској Митровици на основу Одлуке бр. 04-572/2 од 01.10.2018 

године, донете на седници Наставно-научног већа Учитељског факултета одржаној 01.10.2018 
године. 

2. Датум и место објављивања конкурса : 

Конкурс је објављен у листу „Јединство“ – Косовска Митровица у броју 15.  

од 29.10. 2018. 

3. Број сарадника који се бира, са назнаком звања и назива уже научне области за коју се 

расписује конкурс: 

3.1. Број наставника: 1 (један) сарадник 

3.2. Звање: асистент 

3.3. Ужа научна област: Основи физичког васпитања и спорта – наставни предмети: 1) 

Методика наставе физичке културе 1 и 2 и 2) Основи спорта и физичког васпитања. 

4. Састав комисије, са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 

научне области за коју је изабран у звање, датум избора, радног статуса и назива 

факултета на којем је члан комисије запослен: 

На седници Изборног већа Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић, Универзитета у 

Приштини-Косовска Митровица,  одржаној 14.11.2018 донета је Одлука бр. 04-714  којом 

је именована Комисија за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор једног 

наставника 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. 
 

1) Проф. др Невенка Зрнзевић, звање: ванредни професор, ужа научна област: Методика 

наставе физичког васпитања, Учитељски факултет у Призрену- Лепосавићу, Универзитета 

у Приштини- Косовској Митровици; датум избора: у звање ванредни професор реизабрана  

2018. године, председник; 
 

2) Проф. др Горан Шекељић, звање: редовни професор, ужа научна област: Физичко 

васпитање, Методика физичког васпитања, назив факултета: Педагошки факултет у 

Ужицу, Универзитета у Крагујевцу, датум избора 25.10.1018 године, члан; 
 

3) Проф.др Петар Рајчевић, ванредни професор, ужа научна област: Дидактика, Учитељски 

факултет у Призрену - Лепосавићу, Универзитета у Приштини- Косовској Митровици; 

датум избора: 31.03.2016. године, члан; 

      5.   Пријављени кандидати: 

             1) Вуко Лакушић      



II       ЛИЧНИ ПОДАЦИ  КАНДИДАТА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

            

Вуко (Ђорђе) Лакушић 

 

2. Звање:                  

-- 

3. Датум и место рођења, адреса, општина, република: 

            

07.11.1984 године, у Приштини, Приштина, Косово и Метохија, Република Србија; 

 

4. Садашње запослење, установа или предузеће: 

Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, Универзитет у Приштини – Косовскa 

Митровицa,  

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

            

Школске 2003/2004 године уписан на Факултет за физичку културу Универзитета у 

Приштини – Косовској Митровици, са седиштем у Лепосавићу, студије завршио 2008 

године и стекао академски назив ПРОФЕСОР ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ. 

Школске 2014/15 уписан у четврту годину основних академских студија на  Факултету за 

спорт Универзитета „Никола Тесла“ у Београду; студије завршио 2015 и стекао стручни 

назив – ДИПЛОМИРАНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ. 

 

6. Студијска група, факултет, универзитет и успех на основним студијама: 

 

Факултет за физичку културу Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, са 

седиштем у Лепосавићу, просек 7,17. 

Тренер у спорту-изабрани спорт Фудбал, Факултет за спорт    Универзитета „Никола 

Тесла“ у Београду, просек 8,97. 

7. Година уписа и завршетка мастер, специјалистичких, односно магистарских студија: 

           

 Мастер студије уписао 2008/2009, завршио 2013, на Учитељском факултету у Ужицу 

на одсеку – Методика наставе физичког васпитања 

   

8. Студијска група, факултет, универзитет и успех на мастер, специјалистичким, 

односно магистарским студијама: 

Методика наставе физичког васпитања, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у 

Крагујевцу, 8,14. 

9. Наслов мастер рада, специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

„Улога наставе физичког васпитања на развој моторичких способности код деце млађег 

школског узраста“. 

10. Назив докторске дисертације: 

-- 

11. Факултет, универзитет, година уписа докторских студија и одбране докторске 

дисертације: 

Факултет за  спорт и туризам у Новом Саду, смер- Физичко васпитање, спорт и 

кинезитерапија, година уписа 2013/2014, у завршној фази израда докторске дисертације; 

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

-- 

13. Знање светских језика – навести: чита, пише, говори 

 Основни ниво руског и енглеског језика 

14. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

-- 



III       КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

1. Установа, факултет, универзитет или предузеће, трајање запослења и звање (навести 

сва): 

- Сарадник у настави на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу од 01.03.2009 

до14.03.2014 

- Асистент (докторанд) на Учитељском факултету у Призрену –Лепосавићу од 

15.03.2014 до14.03.2017. 

IV       ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

-- 

V         НАСТАВНИ РАД 

 

a) Наставни рад пре избора у звање наставника: 

 

1. Избор у звање асистента (година избора) 

                 15.03.2014. 

2. Назив предмета, фонд часова: 

-- 

3. Поновни избор у звање асистента (од-до, број): 

-- 

4. Одржавање наставе под менторством (назив предмета, година студија): 

Проф.др Невенке Зрнзевић, ванредни професор, ужа научна област: Методика наставе 

физичког васпитања, Учитељски факултет у Призрену- Лепосавићу, Универзитета у 

Приштини-Косовској Митровици;   

Основи физичког васпитања и спорта – наставни предмети:  

1) Методика наставе физичког васпитања 1 и 2,  III и IV година ОАС и  

2) Основи спорта и физичког васпитања; II година ОАС, на студијским групама за  

разредну наставу и васпитач у предшколским установама. 

     б)  Садашњи наставни рад (за избор у виша наставна звања – ванредни   

           професор и редовни професор): 

-- 

1. Датум избора (поновног избора ) у звање доцента, назив предмета и уже научне, 

односно уметничке области 

-- 

2. Датум избора (поновног избора ) у звање ванредног професора, назив предмета и уже 

научне, односно уметничке области 

-- 

3. Ужа научна, односно уметничка област за избор наставника, назив предмета, фонд 

часова на основним, дипломским, специјалистичким и докторским студијама: 

-- 

4. Руковођење – менторство дипломских радова (број радова): 

-- 

5. Руковођење – менторство, специјалистичких радова и магистарских теза (име и 

презиме студента, ужа научна област и наслов рада-навести највише пет): 

-- 

6. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа 

научна област и назив дисертације-навести највише пет): 

-- 

7. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, 

магистарских теза и докторских дисертација: 

-- 

       в)     Уџбеник у којем је кандидат једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов, 

година издања и одлука стручног органа): 

-- 



       г)      Остала дидактичка средства (приручник, скрипта, практикум, збирка задатака и 

сл.) у којима је кандидат једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов, година издања и 

одлука стручног органа): 

-- 

       д)    Награде и признања универзитета, педагошких и научних   

         асоцијација: 

-- 

VI        ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНОМ  

     ОДНОСНО УМЕТНИЧКОМ РАДУ 

1. Референце међународног нивоа: навести потребан број референци у складу са чланом 

3, 4, 5, 9 или 10 овог правилника, (аутор-и, наслов публикације у међународном 

часопису, број и година издања часописа, почетна и последња страница рада у 

публикацији, самостална или колективна међународна изложба, уметнички или 

спортски наступ-датум и место одржавања): 

-- 

2. Референце националног нивоа: навести потребан број референци у складу са чланом 

3, 4, 5, 9 или 10 овог правилника (аутор-и, наслов публикације у домаћем часопису, 

аутор-и, број и година издања часописа, почетна и последња страница рада у 

публикацији, самостална или колективна изложба и уметнички или спортски наступ-

датум и место одржавања): 

-- 

3. Саопштења на скуповима међународног нивоа: навести потребан број референци у 

складу са чланом 3, 4, 5, 9 или 10 овог правилника (аутор-и, наслов саопштења, 

почетна и последња страница рада, назив скупа, датум и место одржавања): 

-- 

4. Саопштења на скуповима националног нивоа: навести потребан број референци у 

складу са чланом 3, 4, 5, 9 или 10 овог правилника (аутор-и, наслов саопштења, 

почетна и последња страница рада, назив скупа, датум и место одржавања): 

-- 

5. Монографија у којој је кандидат једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов, 

место и година издања, одлука стручног органа): 

-- 

6. Остали радови или саопштења (навести највише пет): 
 

1. Zrnzević, N., Lakušić, V. I Zrnzević, J. (2014). Primena dečjih kola i elemenata plesa u fizičkom vaspitanju. U 

R. Arsić (Ur.), Zbornik radova Učitelјskog fakulteta u Prizrenu - Leposavić. Knjiga 8. (str. 243–259). 

Leposavić: Učitelјski fakultet u Prizrenu – Leposavić, Univerzitet u Prištini – K. Mitrovica. UDK 378; ISSN 

1452-9343; COBISS.SR-ID 140941068 
 

2. Lakusic, V. (2015): ''The role of physical education teaching and its contribution to the development of 

children s motor abilities at the primary school '', The Journal  Activities in Physical Education and Sport, Vol. 

5, 2 /2015, Macedonia, pp. 200–204,  UDC 796; ISSN 
 

3. Zrnzevic, N., Lakusic, V., Zrnzevic, J. (2015). ”Application of dance elements ams child kolos in physical 

education”, Internacional Journal of Scientific and Professinal Issues in Physical Education and Sport, Vol. 5, 

No.1,pp. 13-17, [UDC 796; ISSN 1857/7687]. 
 

4. Vidosavljevic, S., Krulj-Draskovic, J. & Lakusic, V. (2015):”Methodical motivation in teaching of physical 

education”, Internacional Journal of Scientific and Professinal Issues in Physical Education and Sport, Vol. 5, 

No.1,pp. 42-46, [UDC 796; ISSN 1857/7687]. 
 

5. Zrnzević, N., Zrnzević, J. i Lakušić, V. (2015). Ravno stopalo – Najčešći deformitet kod učenika mlađeg 

školskog uzrasta. U: Petar Rajčević, Zbornik radova Učitelјskog fakulteta u Prizrenu – Leposavić, (295–315). 

Leposavić: Učitelјski fakultet u Prizrenu – Leposavić, Univerzitet u Prištini – K. Mitrovica, UDK 378, ISSN 

1452-9343. 
 

6. Zrnzević, N. & Lakušić, V. (2015). Planned physical activity impact to the functional abilities of pupils of 

younger school. In: Vlado Timovski, Book of proceeding Education and globalization, 10
th

 International 

Balkan Congress on Education and Science: Education and globalization, Ohrid, 17-19.09.2015. year (574-

583). Skopje:  Faculty of Pedagogy „St. Kliment Ohridski“, Republic of Macedonia, ISBN 978-9989-823-64- 
 

7. Лакушић, Ђ. & Лакушић, В. (2015). Повратак исходишту. Музеј у Приштини- ЈП Службени Гласник 

РС,  ISBN 978-86-519-1972-8 (СГ), COBISS.SR-ID 218382604 
 



8. Lakušić, V. & Zrnzević, N. (2015). Morphological characteristics of first-grade Primary school female 

students.  In: Vlado Timovski, Book of proceeding Education and globalization, 10
th

 International Balkan 

Congress on Education and Science: Education and globalization, Ohrid, 17-19.09.2015. year (584-593). 

Skopje:  Faculty of Pedagogy „St. Kliment Ohridski“, Republic of Macedonia, ISBN 978-9989-823-64-0 
 

9. Zrnzević, N. & Lakušić, V. (2016).  Activities in the nature as a significant factor in the implementation of 

tasks of physical education teaching. Activities in physical education and sport, International Journal of 

Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport, 6(1), 65-69, UDK 796, ISSN 1857-7687 
 

10. Zrnzević, N. & Lakušić, V. (2016). Obesity as a disturbing factor in growth and development of younger 

school age students. Research in kinesiology, International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences, 

44(2), 187-192, UDK 796, ISSN 1857-7679 
 

11. Zrnzević, N., Lakšić, V. (2017). The impact of physical exercise on the development of morphological 

characteristics and functional abilities of students. Knowledge, 16(1), 367-373, ISSN 1857-923X 
 

12. Лакушић, Ђ. & Лакушић, В. (2015). Повратак исходишту. Музеј у Приштини- ЈП Службени Гласник 

РС,  ISBN 978-86-519-1972-8 (СГ), COBISS.SR-ID 218382604 
 

13. Zrnzević Nevenka, Zrnzević Jovana, Lakušić Vuko. (2017). Uloga sportskih objekata u razvoju gradske 

arhitekture. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Prizrenu – Leposavić, 11, 295–313.  

a. Leposavić: Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposavić, Univerzitet u Prištini – Kosovska Mitrovica, 

UDK: 378, ISSN: 1452-9343. 

14. Zrnzević Nevenka, Lakušić Vuko. (2017). Physical education teaching and its impact on abilities of male and 

female students attending junior grades of elementary school. Knowledge – International Journal Scientific 

papers, 17 (1), 289-295. 

a. Institute of Knowledge Management, Skopje. UDK: 37; ISSN: 2545-4439                                  

VII      СТРУЧНИ РАД 

1. Прихваћени или реализовани пројекти, нове сорте,  патенти, софтвери, законски 

текстови и сл. (назив, година и одлука стручног органа): 

-- 

VIII      ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА  

      ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД 

-- 

IX        ОСТАЛО 

Успешно је руководио спортском секцијом на факултету и са студентима постизао 

завидне резултате на спортским такмичењима. Учествовао је у свим ваннаставним 

спортским активностима које доприносе угледу факултета. Посебно се његова 

активност и способност огледала у припремама студената за спортска такмичења на 

„Учитељијадама“.  

Члан је културно-уметничког друштва „Копаоник“ из Лепосавића са којим даје 

допринос очувању народне традиције на простору Косова и Метохије. 

X         АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног  

текста): 
            

         Вуко Лакушић радио је на Учитељском факултету у Призрену-Лепосавићу као 

стручни сарадник и асистент на предметима: Методика наставе физичког васпитања 1 и 2 

и Основи спорта и физичко васпитање и показао висок степен умешности у практичном 

раду са студентима. Коректно, предано и са пуно стрпљења помагао је 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 руковођење спортском секцијом на факултету допринело је постизању 

завидних резултата на спортским такмичењима. Учествовао је  активно у свим 

ваннаставним спортским активностима које доприносе угледу факултета. 

         Посебно треба истаћи да је кандидат у протеклом периоду учествовао на стручним 

скуповима међународног и националног значаја и објавио у ауторству и коауторству 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 978-86-519-1972-8 (СГ), 

COBISS.SR-ID 218382604 
 



XI МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ 

КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО  
 

Комисија је на основу увида у све релевантне елементе за избор кандидата констатовала 

да кандидат Вуко Лакушић 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. 

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.   

 Мастер рад,  и  сви 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. 
   

XII ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ  

САРАДНИКА 
 

На основу увида у биографију, стручну, педагошку и научну активност кандидата, а у 

складу са Законом о високом образовању Републике Србије, Статута Учитељског факултета 

у Призрену-Лепосавићу и Правилника о ближим условима за избор у звања наставника на 

Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Комисија 

закључује да кандидат Вуко Лакушић испуњава услове прописане Законом о високом 

образовању за избор у звање асистента. 

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. 
 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

КОМИСИЈА: 

 

 
 


