ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презиме

Мирољуб Ивановић

Година и место рођења

1952, Ваљево

Звање

Професор

е-маил/wеб сите

miroljub.ivanovic@gmail.com

Телефон

014/220-587; 069/1777-019

Универзитет, факултет,
организациона јединица

Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Сремска
Митровица

Област и ужа специјалност

Физичка култура, методологија истраживања
(методологија, мултиваријатне методе, методика)

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година

1975

Место

Београд

Институција

Факултет за физичко васпитање

Наслов дипломског рада

„Аутогени тренинг у спорту“

Област

Психологија спорта

МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година

1986

Место

Нови Сад

Институција

Факултет за физичку културу

Наслов тезе

„Релације социјално-демографских обележја и спортских
бригадира на омладинским радним акцијама у СР Србији“

Област

Социологија спорта

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година

2001

Место

Нови Сад

Институција

Факултет спорта и физичког васпитања

Наслов дисертације

„Структура морфолошких карактеристика и моторичких способности
и њихове релације код ученика узраста од 12 година“
Кинезиологија, биолошка антропологија

Област

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА
Година избора (реизбора)
Наставно-научна звање
2004

Професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – УСАВРШАВАЊЕ
(стручно усавршавање у земљи и иностранству, студијски боравци, гостујући професор)
Година и трајање

Институција и област

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Година

Назив награде/признања
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активности

КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА (остали подаци)
● Године 1975. запошљава се у Економској школи, а од 1977. године у Пољопривредној школи у
Ваљеву.
● Од 1999. године запослен је у Министарству просвете Републике Србије до 2004. године на радном
месту школског надзорника и саветника за физичко и здравствено васпитање.
● Академске 2004/05. године изабран је у наставно звање професора и почео је предавати Методику
физичког и здравственог васпитања на Високим школама струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди и Сремској Митровици и Програмирање спортске форме на Високој кошаркашкој академији „Бора
Станковић“ Мегатренд Универзитета у Београду.
● Од академске 2009/10. године предаје Методику физичког и здравственог васпитања деце са
посбним потребама на специјалистичким студијама Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Сремској Митровици.
● Тренерским послом бавио се успешно у кошарци, фудбалу и атлетици.
● Говори и пише руски језик, користи се француским, латинским, словеначким и македонским
језиком.

БИБЛИОГРАФИЈА
I Књиге, уџбеници и приручници

2016.
– Ivanović, M i Veljović, M. (2016). Prva pomoć, udžbenik za 1. razred medicinske škole i 2. razred škola u delatnosti
ličnih usluga. Beograd: Data Status, str. 159. (ISBN 978-86-7478-364-1; COBISS – ID-222219532).
– Ивановић, М., и Ивановић, У. (2016). Гимнастика за здраво дете од рођења до 3. године, недоношчад и децу
са тешкоћама у развоју. Ваљево: Ваљево-принт, стр. 131. (ISBN 978-86-80030-01-2; COBISS.SR – ID
225908236).
– Ивановић, М., и Ивановић, У. (2016). Мини-одбојка за децу од 6-12. године. Ваљево: Ваљево-принт, стр. 75.
(ISBN 978-86-80030-02-9; COBISS.SR - ID 225908492).
2015.
– Ивановић, М., и Ивановић, У. (2015). Мини-рукомет. Сремска Митровица: Висока школа струковних студија
за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, стр. 90. (ISBN 978-86-80697-74-1; COBISS.SR - ID
221238028).
– Ивановић, М., и Ивановић, У. (2015). Гимнастика за децу узраста 3–7 година. Сремска Митровица: Висока
школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, стр. 90. (ISBN 978-8680697-71-01; COBISS.SR – ID 217507852).
– Ивановић, М., и Ивановић, У. (2015). Пливање детета од рођења до 18. месеца живота. Сремска
Митровица: Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум,
стр. 60. (ISBN 978-86-80697-72-71; COBISS.SR – ID 2175132228).
– Ивановић, М., и Ивановић, У. (2015). Гимнастика за труднице и дојиље. Сремска Митровица: Висока школа
струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, стр. 60. (ISBN 978-86- 8069773-41; COBISS.SR - ID 217510412).
2014.
– Ивановић, М., и Ивановић, У. (2014). Обука непливача и спасавање утопљеника. Београд: DATA STATUS,
стр. 88. (ISBN 978-86-7478-358-0; COBISS.SR-ID-209086220).
– Ивановић, М., и Ивановић, У. (2014). Карате за почетнике. Сремска Митровица: Висока школа струковних
студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, стр. 88. (ISBN 978-86-80030-00-5;
COBISS.SR-ID-209204236).

2

– Ивановић, М., и Ивановић, У. (2014). Игре за предшколце. Сремска Митровица: Висока школа струковних
студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, стр. 150. (ISBN 978-86-914261-8-7;
COBISS.SR-ID-209107724).
– Ивановић, М., и Ивановић, У. (2014). Фудбал: техника, тактика и правила игре. Сремска Митровица: Висока
школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, стр. 112. (ISBN 978-86914261-9-4; COBISS.SR-ID-209113356).
2013.
– Ивановић, М., и Ивановић, У. (2013). Спортске активности у најстаријем предшколском узрасту: атлетика,
гимнастика и пливање. Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне
информатичаре – Сирмијум, стр. 132. (COBISS.SR-ID 282538503).
– Ivanović, M., i Ivanović, U. (2013). Razlike u funkcionalno-motoričkim sposobnostima sportista i nesportista u ranoj
adolescenciji. [Differences in functional motor abilities of early adolescent sportsmen and non-sportsmen].
Facta universitatis, Series: physical education and sport, 11(2), 177 –186.

2012.
– Ивановић, М., и Ивановић, У. (2012). Физичко васпитање детета од 2. до 8. године. Сремска Митровица:
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, стр. 151. (ISBN
978-86-914261-7-0; COBISS.SR-ID).
– Ивановић, М. (2012). Масажа, гимнастика и пливање за бебе. Сремска Митровица: Висока школа струковних
студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, стр. 92. (ISBN 978-86-914261-6- 3;
COBISS.SR-ID 193953292).
– Ивановић, М. (2012). Прве игре са мамом и татом. Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за
васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, стр. 96. (ISBN 978-86-914261-5-6; COBISS.SR-ID
193451276).
2011.
– Ивановић, М. (2011). Вежбајмо и растимо−за децу предшколског узраста. Сремска Митровица: Висока
школа струковних студија за образовање васпитача. стр. 70. (ISBN 978-86-914261-3-2; COBISS.SR186575628).
– Ивановић, М. (2011). Правилно држање тела – Kорекција лошег држања. Сремска Митровица: Висока школа
струковних студија за образовање васпитача, стр. 143. (ISBN 978-86-914261-4-9; COBISS.SR186565388).
– Ивановић, М. (2011). Весела гимнастика-практикум за васпитаче. Сремска Митровица: Висока школа
струковних студија за образовање васпитача, стр. 153. (ISBN 978-86-914261-1-8; COBISS.SR183831052).
– Ивановић, М (2011). Прва помоћ − Повреде, хитни случајеви и изненадне болести. Сремска Митровица:
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, стр. 296. (ISBN 978-86-914261-1-2-5;
COBISS.SR-185607692).
2010.
– Ивановић, М., и Ивановић, У. (2010). Деформитети кичменог стуба-Предшколски узраст. Сремска
Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача, стр. 136. (ISBN: 978-86914261-0- 1; COBISS.SR: 180808972).
– Ивановић, М., и Ивановић, У. (2010). Фудбал за предшколце и основце – правила и техника игре. Сремска
Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача, стр. 153. (ISBN: 978-87461-079; COBISS.SR: 177868556).
– Ивановић, М. (2009). Физичко васпитање: припреме за васпитаче – Припремни предшколски програм.
Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача, стр. 192. (ISBN: 97886- 87461-06-2; COBISS.SR-ID: 173442316).
2009.
– Ивановић, М. (2009). Школа скијања за предшколце. Ваљево: Ваљево-принт, стр. 100 (ISBN: 978-86- 8746105-5; COBISS.SR-ID: 172330252).
– Ивановић, М. (2009). Равна стопала код деце: корективне вежбе. Сремска Митровица: Висока школа
струковних студија за образовање васпитача, стр. 166. (ISBN: 978-86-87461-04-8; COBIS.SR-ID:
170891532).
– Ивановић, М. (2009). Спортски буквар. Ваљево: Ваљево-принт, стр. 40. (ISBN: 978-86-87461-03-1;
COBISS.SR-ID: 155149836).
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2008.
– Ивановић, М. (2008). Физичко васпитање: Методика – Узраст од 3 до 4 године. Сремска Митровица: Висока
школа струковних студија за образовање васпитача, стр. 126 (ISBN: 978-86-87461-02-4; COBISS.SR-ID:
15436756).
– Ивановић, М. (2008). Телесне вежбе и покретне игре за децу предшколског узраста. Сремска Митровица:
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, стр. 96. (ISBN: 978-86-87461-01-7;
COBISS,SR-ID: 153157644).
– Ивановић, М. (2008). Обука деце у пливању. Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за
образовање васпитача, стр. 120. ISBN: 978-86-87461-00-0, COBIS.SR-ID: 148777484.
– Ивановић, М. (2008). Телесни развој предшколске деце. Кикинда: Висока школа струковних студија за
образовање васпитача, стр. 112. (ISBN: 978-86-90449-9-0, COBISS.SR-ID: 148186636).
– Ивановић, М. (2007). Јутарња гимнастика за предшколску децу. Сремска Митровица: Висока школа
струковних студија за образовање васпитача, стр. 80. ISBN: 978-86-902489-9-5; COBISS.SR-ID:
145518604
– Ивановић, М. (2007). Масажа и вежбе за одојче. Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, стр. 64. (ISBN: 978-86-904495-5-2; COBIS.SR-ID: 137091084).
– Ивановић, М. (2007). Одбојка на часовима физичког васпитања. Ваљево: Ваљево-принт, стр. 144. (ISBN: 97886-904495-7-6; COBIS.SR-ID: 143352588).
– Ивановић, М. (2007). Јутарња гимнастика за ученике основних и средњих школа. Ваљево: Ваљево-принт, стр.
52. (ISBN: 978-86-904495-6-9; COBIS.SR-ID: 137579788).
2006.
– Ивановић, М. (2006). Фудбал за ученике основних школа. Сремска Митровица: Виша школа за образовање
васпитача, стр. 88. (ISBN: 86-902489-8-6; COBIS.SR-ID: 132779020).
– Ивановић, М. (2006). Гимнастика кроз игру. Ваљево: Ваљево-принт, стр. 100. (ISBN: 86-902489-7-8;
COBISS.SR-ID: 128919564).– Ivanović, M. (2006). Fizičko vežbanje i motoričke igre učenika u produženom
boravku u osnovnoj školi. [Physical exercise and motoric games of pupils in the fter-classes stay in primary
school]. Međunarodna naučno − stručna konferencija (str. 256–269). Sombor: Univerzitet u Novom Sadu,
Pedagoški fakultet.
2005.
– Ивановић, М. (2005). Физичко васпитање за други разред основне школе. Београд: Народна књига, стр. 84.
(ISBN: 86-331-2272-3; COBIS.SR-ID: 124293900). 8
– Ивановић, М. (2005). Кошарка за ученике основних и средњих школа. Ваљево: Ваљево-принт, стр. 68. (ISBN:
86-902489-6X; COBIS.SR-ID: 122867468).
– Ивановић, М. (2004). Буквар физичког и здравственог васпитања. Београд: Народна књига, стр. 84. (ISBN:
86-331-1635-9; COBISS.SR-ID: 116416780).
– Ivanoвић, М. (2004). Човечје тело и физичке способности. Ваљево: Графити, стр. 112. (ISBN: 86-902489- 5-1;
COBISS.SR-ID: 116364812).
– Ивановић, М. (2003). Атлетика. Ваљево: Графити, стр. 160 (ISBN: 86-902489-4-3; COBISS.SRID:108724492).
– Ивановић, М. (2002). Морфолошке карактеристике и моторичке способности ученика. Ваљево: Графити,
стр. 147. (ID 97021452).
– Ивановић, М. (2001). Вежбе обликовања и елементарне моторичке игре. Ваљево: Графити, стр. 126. (ID
100647436).
– Ивановић, М. (2001). Вежбе обликовања и игре. Лелић: ДАК, стр. 64. (ISBN: 86-902489-1-9; COBISS.SR:
94309644).

II НАУЧНИ РАДОВИ
Референце међународног нивоа
(публикације у међународним часописима и кoференцијама)
2017.
– Ivanović, M., Milosavljević, S., & Ivanović, U. (2017). Antropometrijski prediktori nutritivnog statusa u adolescenciji
[Anthropometric predictors of nutritional status in adolescence]. U: S. Lazarević (Eds.), II međunarodna
konferencija „Sport, rekracija, zdravlje“ (pp. 279-290). Beograd:Visoka sportska i zdravstvena
školarad:Visoka sportska i zdravstvena škola,
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– Ivanović, M., Mačvanin, Đ. Mačvanin, N., i Ivanović, U. (2017). Korelacija samopoštovanja i kompetencije u
sportskim aktivnostima kod predadolescenata [Correlation between self-esteem and competence in sports
activities of preadolescents]. U: V. Šiljak, I. Parčina i M. Nikolić (Ur.), Sport u tranziciji (str. 28–29).
Beograd: Alfa BK Univerzitet - Fakultet za menadžment u sportu.
– Ivanović, M., Milosavljević, S., & Ivanović, U. (2017). Opšte nezadovoljstvo telesnim izgledom kao prediktor
sprovođenja dijete kod adolescentkinja. [General body image dissatisfaction as the predictor of diet
implementation among female adolescents]. In V. Stanković, N. Živanović, & N. Ranković (Eds.),
„Anthropological and Theoantrophological Aspects of Physical Activities from the Constantine the Great to
Nowadays“ (pp. 209-221). Leposavić: Univerzitet u Prištini, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.
2016.
– Ivanović, M., & Ivanović, U. (2016). Biološke, psihološke i socijalne varijable kao determinante sprovođenja dijete u
adolescenciji. [Biological, psychological and social variables as determinants of dieting with adolescents].
Sport Science, 9(2), 15–22.
– Ivanović, M. (2016). Percepcija uticaja informativnih sredstava na sliku tela u predadolescenciji i adolescenciji.
[Perceived the effect of information content on body image inpreadolescence and adolescence]. U: B. Savović,
R. Mandić, & S. Radenović (Ur.), Međunarodna naučna konferencija. „Efekti primene fizičke aktivnosti na
antropološki status dece, omladine i odraslih“ (str. 290-298). Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta
i fizičkog vaspitanja.
– Ivanović, M., Mačvanin, Đ., Mačvanin, N., & Ivanović, U. (2016). Разлике у структури морфолошких и
моторичких димензија између мање и више успешних каратиста предадолесцената. [Differences in the
structure of morfological and motor features between less and more effective preadolescent karatist]. U: D.
Životić (Ur.), Međunarodna naučna konferencija. „Menadžment, sport, olimpizam “ (str. 95– 108). Beograd:
Alfa BK Univerzitet, Fakultet za menadžment u sportu.
2015.
– Ivanović, M., Milosavljević, S., & Ivanović, U. (2015). Faktorska struktura relacija agresivnosti i dimenzija ličnosti
karatista juniora. [Factorial structure of the relationship between aggressiveness personality dimesions in junior
karatekas]. Facta universitatis, Series: physical education and sport, 13(3), 371–381.
– Ивановић, М., & Ивановић, У. (2015). Социјална анксиозност, скривање правог ја и доживљавање пријатних
емоција – предиктори квалитета пријатељства у адолесценцији. [Social anxiety, hiding one’s true self, and
experiencing pleasant emotions – predictors of friendship qualityin adolescence]. Теме, 39(1), 123–142.
– Ивановић, М., & Ивановић, У. (2015). Латентна структура ставова васпитачица према предшколској
инклузији. [Latent structure of preschool teachers attitudes to preschool inclusion]. У: Н. Гутвајн, Г, М.
Станчић, и Ј. Станишић (Ур.), VI Меđународна научна конференција. Инклузија у ПУ и ОШ, Изазови
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predadolescenata. [Structure relation of violence and personality latent dimensions of preadolescent basketball
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