
Име и презиме  Ирена Станишић 

Звање Професор струковних студија 

Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним  или непуним радним временом и од 

када 

Академија васпитачко-медицинских 

струковних студија, одсек Крушевац, од 

1999 године 

Ужа научна односно уметничка област Физичко васпитање и спорт 

Академска каријера 

 Година  Институција  
Научна или 

уметничка област  

Ужа 

научна, 

уметничка 

или 

стручна 

област 

Избор у звање 

професора 
2008 

Виша школа за 

образовање 

васпитача, Крушевац 

Физичко 

васпитање и 

спорт 

 

Избор у звање 

предавача 
2003 

Виша школа за 

образовање 

васпитача, Крушевац 

Медицинске 

науке, физичко 

васпитање и 

спорт 

 

Избор у звање 

сарадника 
1999 

Виша школа за 

образовање 

васпитача, Крушевац 

Медицинске 

науке, Физичко 

васпитање и 

спорт 

 

Докторат 2008 

Факултет спорта и 

физичког васпитања, 

Ниш 

Физичко 

васпитање и 

спорт 

 

Магистратура 2003 
Факултет физичке 

културе, Ниш 

Физичко 

васпитање и 

спорт 

 

Диплома 1997 

Филозофски 

факултет, студијска 

група за физичку 

културу, Ниш 

Плесна уметност  

Година рада у 

образовању 
22 

1997 – Клуб за 

синхроно пливање 

1998 – Средња 

„Политехничка 

школа“ 

1999 - ОШ“Вук 

Карађић“ 

Тренер 

Професор 

 

Професор 

 

 

Списак предмета за  које  је наставник акредитован/ предаје на првом или другом 

степену студија 

Р.Б. 

 

Ознака 

предмета 
Назив предмета 

Вид 

наставе 

Назив 

студијског 

програма  

Врста 

студија 

(ОСС, ССС, 



ОАС, МСС, 

МАС, САС) 

1.  
Методика физичког 

васпитања 1 и 2 
П, В 

Предшколски 

васпитач, 

јаслени 

васпитач 

ОСС 

2.  

Физички развој и 

Перцептивно-моторичке 

способности деце  

П,В 

Мастер 

струковни 

васпитач 

МАС 

3.  
Интегрисана методичка 

пракса 4 
В 

Предшколски 

васпитач 
ОСС 

      

      

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)  

(најмање пет референци из уже научне, уметничке, односно стручне области из које изводи 

наставу на студијском програму) 

 

Магистарска теза: Станишић, И. (2003). Истраживање односа између брзине скакања 

и експлозивне снаге ногу код деце предшколског узраста.            М42 – 3 бода 

Докторска дисертација:Станишић, И. (2008). Предикција квалитета извођења плесних 

структура на бази морфолошко-моторичких димензија код деце предшколског 

узраста.                                                                                               М72 – 6 бодова 

 

1. 

Станишић, И. (2014). Реализација усмерене активности из физичког 

васпитања кроз драматизацију бајке “Црвенкапа” код деце предшколског 

узраста. Педагoшка стварност.3, 518-525. ISSN 0553-4569 

М52 

2. 

Stanišić, I. Đorđević, M. i Maksimović, S. (2014) Постурални статус ногу и 

свода стопала  код деце предшколског узрастаи ефекти корективног вежбања 

у оквиру усмерених активности. (Effects of corrective exercises in the guided 

physical activity on the postural status of the legs and foot arch in preschool 

children). Sinteze.  Vol 3, 63-71. 

М52 

3. 

Станишић, И. (2015). Реализација усмерене активности из физичког 

васпитања кроз драматизацију цртаног филма “Морнар Попај” код деце 

предшколског узраста. Педагогија. 3, 489-497. ISSN 0031-3807 

М51 – 3 бода   

4. 

Станишић, И., Ранђеловић, Н. (2017). Реализација усмерене активности из 

физичког васпитања кроз драматизацију цртаног филма “ Штрумфови” код 

деце предшколског узраста. Синтезе, 12, 101-109.                                                                                                                                                

М52 – 1.5 бода 

5. 
Станишић, И. (2019). Физичко васпитање деце са сметњама у развоју 

предшколског узраста. Синтезе, 8, 16, 71.                   М51                                                                                             

6. 

Ranđelović, N., Stanišić, I., Dragić, B., Piršl, D., Savić, Z. (2018). 

Sequenceof procedure in the development of fine motor coordination 

through physical activities and movement games in preschool 

http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/article/view/4121
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/article/view/4121
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/article/view/4121
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/article/view/4121


children.Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 16, 3, 

611-620. 
М24 – 4 бода 

7. 

Stanisic, I., Randelović, N., and Živanović, N. (2019). Dramatization of the 

Petar Pan Tale in the Frame of directed activities in Physical education of 

preschool aged children. Physical education in early childhood education 

and care, reasrch, best practices, situation, 307-321. Slovak scientific 

society for Phisical education and sport and FIEP. ISBN 987-80-89075-81-

2. 
 

Остале репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)  

1.Stanisic, I. (2013). Methodic instruction for performing of the morning physical. 15-th 

symposium for sport and physical aducation of youth.Activities in physical education and 

sport. (vol 3 no1, 139-142) Ohrid: Федерација спортских педагога републике 

Македоније. ISSN 1857-7687 

 

2. Živković, D., Ranđelović, N., Piršl, D., Malobabić, M., and Stanišić, I. (2017). Negative 

phenomena in sport reported in the daily newspaper blic during the women and men's 

handball World Championships IN 2013. Book of Proceedings XX Scientific 

Conference„FIS COMMUNICATIONS 2017" in physical education, sport and recreation, 

92-97. ISBN: 978-86-87249-85-                                                                                        М31 

3. Станишић, И. (2018). Методички приступ при реализацији усмерених активности 

деце предшколског узраста из физичког васпитања кроз драмску стваралачку игру на 

тему Пролеће и Ускрс. Годишњак, 9, 2, 57-68. 

М52  

4. Ranđelović, N.,  Bjelaković, Lj., Piršl, D., Živković, D., Stanišić, I., and Tasic, A. (2018). 

Abuse of doping substances knowledge and attitudes of the registered niš sports clubs 

athletes 178. XXI Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2018" in physical 

education, sport and recreation Book of Proceedings, University of Niš Faculty of Sport and 

Physical Education, 178-181                                                                        М31  

5. Станишић, И., Липовац, В. (2019). Народна плесна активност – кораци Моравца у 

оквиру народне традиције деце предшколског узраста. XIVМеђународни научни скуп 

Српски језик, књижевност,  уметност. Зборник радова са  XIV међународног научног 

скупа Крагујевац: Филолошко - уметнички факултет (ФИЛУМ), 123-135. ISBN 

97886807966                                                                                 М14 – 5 бодова 

6. Ranđelović, N. Stoiljković, N., Živković, N., Pirsl, D., Stanišić., I. (2019). Analisis of 

reporting on female atletes in serbian media during the olimpic games in London 2012. Facta 

universititas, series Physical Education and Sport.М24 – 4 бода 

7. Станишић, И., Рандђеловић, Н. (2020) –Приступ реализацији ритмичко - плесне 

активности кроз  драмску игру деце предшколског узраст.XIVМеђународни научни 

скуп Српски језик, књижевност,  уметност. Крагујевац: Филолошко-уметнички 

факултет (ФИЛУМ).                                                                                  М14 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата 5 

http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/article/view/4121


Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања 
Међународни научни скуп Српски језик, књижевност 

и уметност, Крагујевац, 2019. 

Други подаци које сматрате релевантним 

Члан комисије 2011 године за акредитацију установе - Високе школе струковних 

студија за васпитаче, студијског програма. 

Рецезент многобројних уџбеника, практикума и радних свески.  

 

Професионалне награде 

Основна школа „Вук Караџић“ је доделила 2005. године Повељу за примерну 

активност и постигнуте успехе у раду са женском екипом школе на Републичким 

такмичењима и освојена прва и друга места у свим категоријама и узрастима. 

 

Пројекти 

У 2007. години учесник израде Локалног плана акције за децу у Крушевцу у тиму за 

образовање, спорт и културу. 

Од 2013-2016 сарадник-учесник Темпус пројекта Високе школе за образовања 

васпитача у Крушевцу „Harmonization of preschool teacher education curicula in Serbia“. 

 

Стручна усавршавања 

Семинар министарства просвете и спорта, друштво педагога физичке културе, Тара, 

2005. 

Семинар министарства просвете и спорта, друштво педагога физичке културе, 

Параћин, 2006. 

 

Практикум и уџбеник 

Станишић, И. (2011). Практикум за Методику физичког васпитања (За студенте 

Високе школе струковних студија за васпитаче). Крушевац: Сиграф плус, Самостално 

издање аутора. ISBN 

Станишић, И.  (2013). Методика физичког васпитања предшколске деце. Крушевац: 

Despot book, Самостално издање аутора. ISBN 978-86-88877-08-4. 

Станишић, И . (2020). Телесне и перцептивно-моторне активности деце. Крушевац: 

СаТЦИП д.о.о, Самостално изданје аутора. 
 

 

 


