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Назив институције у којој наставник ради са пуним 

или непуним радним временом и од када 

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне 

информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, 2018. 

Ужа научна односно уметничка област Физичко и здравствено васпитање са методиком 

Академска каријера 

 
Година Институција 

Научна или уметничка 
област 

Ужа научна, уметничка или 
стручна област 

 
 

Избор у звање 

 
 

2018. 

Висока школа струковних 

студија за васпитаче и 

пословне информатичаре – 

Сирмијум, Сремска 
Митровица 

 
Физичко васпитање и 

спорт 

 
Физичко и здравствено 

васпитање са методиком 

Докторат 2016 - 
Факултет спорта и физичког 

васпитања, Нови Сад 

Физичко васпитање и 

спорт 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Мастер 2016. 
Факултет спорта и физичког 

васпитања, Нови Сад 

Физичко васпитање и 

спорт 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Диплома 2012. 
Факултет спорта и физичког 
васпитања, Нови Сад 

Физичко васпитање и 
спорт 

Физичко и здравствено 
васпитање 

Списак предмета за које је наставник акредитован на првом или другом степену студија 

Р.Б. 

1,2,3.... 
Ознака 

предмета 

 
Назив предмета 

 
Вид наставе 

Назив студијског 

програма 

Врста студија (ОСС, 
ССС, ОАС, МСС, 

МАС, САС) 

1.   Физичко и здравствено васпитање I Вежбе ВДПУ, ДЛС, ЈВС ОСС 

2.   
Физичко и здравствено васпитање 
II Вежбе ВДПУ, ДЛС, ЈВС ОСС 

3.   
Методика физичког и здравственог 
васпитања I Вежбе ВДПУ, ДЛС, ЈВС ОСС 

4.   
Методика физичког и здравственог 
васпитања II Вежбе ВДПУ, ДЛС, ЈВС ОСС 

5.  
 

OM0006 

 

Здравствено васпитање 

 

Вежбе 

Струковна 

медицинска сестра 

(СМС) 

 

ОСС 

6.  OM0054 Физичка активност и здравље Вежбе 

Струковна 

медицинска сестра 

(СМС) 

 

ОСС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 
Miletić, A. (2018). Promene na kičmenom stubu usled nošenja školske torbe. Pedagoški zapisi. Visoka škola 

strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum, Sremska Mitrovica. 

2. 
Milić, Z., Ujsasi, D., Miletić, A., Cvetković, M., Brnić, M. (2018). Stanje kičmenog stuba dečaka adolescentnog 
uzrasta različitog stepena fizičke aktivnosti. Sportske nauke i zdravlje, Vol.8(1). Banjaluka, Republika Srpska. 

3. 
Miletić, A., Ujsasi, D., i Mirković, Đ. (2017). Evaluacija psihomotornog domena učenika u funkciji planiranja 

nastave fizičkog vaspitanja. Методичка пракса, стр. 255-264. Učiteljski fakultet, Beograd. 

4. 
Miletić, A. & Protić-Gava, B. (2017): Gender-related morphological characteristics in preschool children of Kolubara 

district. EQOL Journal 9(2): 31-36 

 

5. 
Savičević, D. i Miletić, A. (2016). Efekti obuke plivanja na parametre plivačkih sposobnosti učenika osnovne škole. 
Pedagoški zapisi. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum, Sremska 

Mitrovica. 

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 

Усавршавања 
Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави. ОШ „Цветин Бркић“, Глушци. 

(10.03.2018.) 

Други подаци које сматрате релевантним 

Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у установи, која 

се у том слушају даје као прилог. Ова табела несме прећи једну А4 страну. 

 


