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Радно место
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ИСПУЊЕНОСТ БЛИЖИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
1. Докторат наука из области за коју се бира
(назив докторске дисертације, научна област, година и место одбране)
„Ефекти експерименталног програма модерног спортског плеса на промене моторичке
координације, снаге и брзине“, Физичко васпитање и спорт, 30.12.2009. Ниш, Факултет спорта и
физичког васпитања
2. Позитивна оцена наставног рада
(назив документа, назив установе/организације која је издала документ, датум издавања)
•

•

•

•

оцена о резултатима научно-истраживачког рада др Славољуба Узуновића за избор
наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Научне
дисциплине у спорту и физичком васпитању, предмет Плес, Факултет спорта и физичког
васпитања у Нишу бр: 04-871/2-1, 07.05.2015. године.
оцена о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе др
Славољуба Узуновића за избор наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу
научну област Научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, предмет Плес,
Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу бр: 04-871/2-2, 07.05.2015. године.
оцена о резултатима педагошког рада др Славољуба Узуновића за избор наставника у
звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Научне дисциплине у спорту и
физичком васпитању, предмет Плес, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу бр: 04871/2-3, 07.05.2015. године.
оцена у резултатима постигнутим у обезбеђењу наставно-научног подмлатка др
Славољуба Узуновића за избор наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу
научну област Научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, предмет Плес,
Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу 04-871/2-4, 07.05.2015. године.

3. Остварене активности бар у три елемента доприноса широј академској заједници из члана 4.
критеријума
(опис активности, подаци о документима)
1. Један је од аутора и реализатор акредитованог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника „Играти, певати, стварати плесом“ који је
одобрио Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије за 2012/13 и
2013/14; 2014/15 и 2015/16 годину. (линк ка Заводу за унапређење образовања и васпитања
и одлука 860-832/2012, 09.05.2012. године)
2. Уметнички директор Удружења дечијег и друштвеног плеса Србије у Београду. (Потврда
Удружења дечијег и друштвеног плеса Србије у Београду од 21.01.2015. године)
3. Од 2014. године је члан – руководилац Комисије за развој рекреативног плеса Плесног савеза
Србије. (Одлука Плесни Савез Србије од 21.12.2014. године)
4. Руковођење најмање два дипломска (мастер) рада или руковођење најмање једним
магистарским радом, односно чланство у комисијама за најмање два магистарска рада
Ментор за три мастер рада, члан Комисије за одбрану три мастер рада, члан Комисије за одбрану
једне магистарске тезе, члан Комисије за једну докторску дисертацију.

5. Објављен: уџбеник или монографија или практикум или књига научних расправа и огледа или
рад у тематском броју часописа из области за коју се бира
Узуновић, С., Мутавџић, В., Костић, Р. (2010). Истраживање ефеката плеса. Ниш: Факултет спорта и
физичког васпитања. (Монографија националног значаја)
6. Оригинално стручно остварење (пројекат или студија или патент или оригинални метод и сл.),
односно руковођење или учешће у научним пројектима
•
•

Сарадник је на Пројекту Физичке активности и фитнес компоненте старих људи број ОИ
179056 (координатор пројекта: проф. др Саша Пантелић), који се финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Био је сарадник на пројекту „Конституционалне карактеристике, функционалне и моторичке
способности као фактори здравља и селекције за спорт“ одобреног на Факултету спорта и
физичког васпитања у Нишу 2008 године, који је реализован у сарадњи са Спортским савезом
града Ниша (Руководиоци: Проф. др Радмила Костић и Проф. др Ратомир Ђурашковић

7. Најмање један рад објављен у претходном изборном периоду у часопису који издаје Универзитет у
Нишу или факултет Универзитета у Нишу, где је лице које учествује на конкурсу за избор у звање
првопотписани аутор рада:

Uzunović, S., Kostić, R., Pantelić, S. (2011). The prediction of competitive success in disco dance. Facta
Universitatis, Series Physical Education and Sport, 9(3), 229-238. ISSN 1451 740X
8. Најмање 4 рада ранга Р61, Р62, Р52 или Р51, који се до 3 могу заменити монографијом или књигом
научних расправа и огледа из уже научне области за коју се бира; од тога најмање 3 рада од последњег
избора. У радове који се вреднују овим рангом спадају и преводи научних (стручних) односно књижевних
дела из уже научне области, објављена збирка историјских извора или грађе на старим језицима
(старогрчки, латински, старословенски, отомански…):

1. Uzunović, S., Kostić, R., Živković, D. (2010). Effects of Two Different Programs of Modern Sport
Dancing on Motor Coordination, Strengh, and Speed. Medical Problems of PERFORMING ARTISTS,
Volume 25(3), 102-109. (Current contents/Arts & Humanities). ISSN 0885-1158 М23
2. Pantelić, S., Kostić, R., Đurašković, R., Uzunović, S., Milanović, Z., Trajković, N. (2013). Povezava med
telesno pripravljenostjo, ITM, IPB in hipertenzijo pri starejših moških in ženskah. (Relationship
Between Psysical Fitness, Bmi, Whr and Hyperextension in Elderly Men and Women). Zdravstveno
varstvo, 52 (4), 275-284. DOI: 10.2478/SJPH-2013-0028 ISSN 0351 – 0026 М23

3. Uzunović, S., Milanović, D., Pantelić, S., Kostić, R., Milanović, Z., Milić, V. (2014). Physical
characteristics and explosive strength of schoolchildren. Niš: Facta Universitatis, Physical
Education and Sport, 12(3), 241 – 250. ISSN 1451 740X М24
4. Ljubojević, A., Bijelić, S., Zagorc, M., Radisavljević, L., Uzunović, S., Pantelić, K. (2012). Effects of
Proprioceptive Training on Balance Skills among Sport Dance Dancers. Niš: Facta Universitatis,
Series Physical Education and Sport, 10(3), 257-266. ISSN 1451 740X М24

9. Од последњег избора најмање четири објављена рада саопштена на међународним или
домаћим научним скуповима, од којих најмање два од последњег избора
1. Stanišić, I., Kostić, R., Uzunović, S. (2010). La relation entre la rapidite de frequence et la qualite de
performances dans les activities dansantes. Science&Sport, 25(1), 27

2. Kostić, R., Uzunović,S., Milavić, B., Miletić,Đ. (2012). Appliance of multidimensional body image
questionnare among elite standard and latin dancers. 4nd International Conference Contemporary
Kinesiology (97-102). Split (Faculty of Kinesiology).
3. Pantelić, S., Milanović, Z., Kostić, R., Uzunović, S., Jorgić, B., Trajković, N. (2013). Does Quality of Life
and Physical Fitness Depand of Physical Activity Level in Older Adults? In D. Madić (Ed.), Proceedings
of the 3rd International Scientific Conference Exercise and Quality of Life (425-430). Novi Sad
(Faculty of Sport and Physical Education University of Novi Sad).
4. Ćirić, T., Uzunović, S., Kostić, R., Stošić, D., Petrović, V., & Marković, J. (2014). Motor balance of disco
dance and hip-hop dancers. In S. Pantelić (ed.) Proceedings of the XVII Scientific Conference „FIS
COMMUNICATIONS 2014" in physical education, sport and recreation and II International
Scientific Conference (365-368). Niš: Faculty of sport and physical education.

ЗАКЉУЧАК
Др Славољуб Узуновић, учесник конкурса за избор у звање наставника испуњава
минималне услове за избор у звање ванредни професор за ужу научну област Научне
дисциплине у спорту и физичком васпитању, предмет Плес

У Нишу, 28.05.2015. године
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1.

Проф. др Јадранка Ђуровић Тодоровић, председник, с.р.

2.

Проф.др Драгана Берић, члан, с.р.

3.

Проф.др Сунчица Денић, члан, с.р.

4.

Проф.др Драгана Захаријевски, члан, с.р.

5. Проф.др Ирена Пејић, члан, с.р.

