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Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним  или непуним радним временом и од 

када 
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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 

Професор  струковних 

студија 

 

2010. 

 

Висока школа за 

васпитаче 

струковних студија  

Алексинац 

Физичко васпитање и 

спорт 
/ 

Докторат 

 

2009. 

Факултет физичке 

културе Пале, 

Универзитет у 

Источном Сарајеву 

Методика физичког 

васпитања 
/ 

Специјализација / / / / 

Магистратура 

 

24.11.1998. 

Факултет физичке 

културе Пале, 

Универзитет у 

Источном Сарајеву 

Општа 

антропомоторика 
/ 

Мастер / / / / 

Диплома 

 

23.03.1993. 

Факултет физичке 

културе, Ниш 

Општа 

антропомоторика / 

Година рада у 

образовању 
16    

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 и 

здравственог васпитања 1 

Предавања 

и вежбе 

Основне 

струковне 

студије 

ОСС 

2.  
Методика физичког и 

здравственог васпитања 2 

Предавања 

и вежбе 

Основне 

струковне 

студије 

ОСС 

3.  
Физички и здравствени 

статус предшколског детета 

Предавања 

и вежбе 

Мастер 

струковне 

студије 

МСС 

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) 

Специјалистички рад:  / 

Магистарска теза: Соматске карактеристике, функционалне и моторичке способности ученика 

предпубертетског узраста укључених у спортске клубове 



Докторска дисертација: Адаптивне промене неких антрополошких обележија у току шестомесечног извођења 

наставе физичког васпитања код ученика основних школа 

1.  

Janković, I., & Jonić, Z. (2004). Razlike u motoričkom i morfološkom prostoru sportista i učenika 

predpubertetskog uzrasta. Fizička kultura (Skopje), 1, 132-136. 

2.  

Janković, I., Jonić, Z., Aleksandrović, M., & Georgiev, G. (2004). Motoričke sposobnosti učenika i sportista 

pretpubertetskog uzrasta. Zbornik radova of 2nd European FIEP Congress.Vrnjačka Banja: Ministarstvo 

prosvete i sporta  Republike Srbije, Društvo pedagoga fizičke kulture, Fakultet fizičke kulture Niš. (302-306).  

3.  

Janković, I., & Aleksandrović, M. (2006). Квантитативне промене функционалних и брзинских 

способности ватерполиста кадета у припремном и такмичарском периоду. Sport mont, (10-11),  108-

113. 

4.  
Janković, I.,   & Stojiljković, S., (2007). Bazična motorika dečaka  trećeg i četvrtog razreda    osnovne škole 

sportista sportskih igara  i sportski neaktivnih dečaka. Sport mont, (12-13). 

5.  

Janković, I., Dinić, A., (2013). Primena halliwick  metode kod dece sa neuromuskularnim oštećenjima. 

Vaspitnoobrazovni i sportski horizonti, Subotica. (575-581).  

Остале репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)  

 

 

1. Jonić, Z., Georgiev, G., Aleksandrović, M., & Janković, I. (2004). Cannonical discrimination analysis of groups of 

sportsmen and non-sportsmen groups at pupils age. In: Dasheva, D. (Ed.) 3rd International Scientific Congress “Sport, 

Stress, Adaptation” (555-557). National Sports Academy, Sofia. 

 

2.    Projović,A., ¹Jonić,Z.,¹Janković,I., & ² Georgiev,G., (2009). Efikasnost različitih programa fizičkih aktivnosti devojčica 

predškolskog uzrasta.  Glasnik Antropološkog društva Srbije, Novi Sad  44, (227-236). 

  

3. Janković, I., (2012). Razlike u antropometrijskim karakteristikama i motoričkim sposobnostima dečaka starosti šest i 

osam godina selekcionisanih za fudbal.  Zbornik  radova  Naše stvaranje  Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, 

Aleksinac. (388-391). 

 

4.    Madić, D., Aleksandrović, M., Okičić, T., Janković, I., (2012). Osnovne postavke savremene obuke neplivača za decu 

predškolskog  uzrasta. Zbornik  radova  Naše stvaranje  Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac. (373-

387). 

 

5.     Janković, I., (2012). Razlike u antropometrijskim karakteristikama i motoričkim sposobnostima dečaka starosti šest i 

osam godina selekcionisanih za fudbal.  Zbornik  radova  Naše stvaranje  Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, 

Aleksinac. (388-391).  

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата  

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  



Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни: 1завршен (учесник пројекта) 

Усавршавања / 

Други подаци које сматрате релевантним: Директор ФК „Шампион Наис“ - Ниш 

 

 

 


