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Назив институције у  којој наставник ради са пуним  или 

непуним радним временом и од када 
Висока спортска и здравствена школа струковних студија, од 2021. год. 

Ужа научна односно уметничка област 
Област ужестручних предмета у клиничкој физиотерапији 

Општестручних медицинских и биокинезиолошких предмета; 

Академска каријера 

 Година  Институција  
Научна или уметничка 

област  

Ужа научна, уметничка или стручна 

област 

Избор у звање 30.11.2021. 

Висока спортска и здравствена 

школа струковних студија, 

Београд 

Медицинске науке 

Област ужестручних предмета у 

клиничкој физиотерапији 

Општестручних медицинских и 

биокинезиолошких предмета; 

Специјализација 2021. 
Медицински факултет 

Универзитета у Београду 
Медицинске науке 

Физикална медицина и 

рехабилитација 

Мастер У току 
Медицински факултет 

Универзитета у Београду 
Медицинске науке Спортска медицина 

Диплома 2015. 
Медицински факултет 

Универзитета у Београду 
Медицинске науке Медицинске науке 

Списак предмета за  које  је наставник акредитован 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.  21.OF0003 
Физикална терапија са 

балнеоклиматологијом 
П, В Струковни физиотерапеут ОСС 

2.  21.OF0014 
Клиничка физикална терапија у интерној 

медицини и педијатрији 
П Струковни физиотерапеут ОСС 

3.  21.OF0040 Основе мануелних техника П, В Струковни физиотерапеут ОСС 

4.  21.OF0018 

Клиничка физикална терапија у неурологији 

и хирургији са ортопедијом и 

трауматологијом 

П Струковни физиотерапеут ОСС 

5.  21.OF0022 Рехабилитација повреда у спорту П, В Струковни физиотерапеут ОСС 

6.  21.OM0031 
Физикална терапија са 

балнеоклиматологијом 
П Струк. мед. сестра ОСС 

7.  21.OM0042 Механотерапија П Струк. мед. сестра ОСС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  

Bojović, M., Vukosavljević, K., Drljačić, D., Vukušić, K. (2021). Kompresivno opterećenje kao faktor rizika za razvoj tendinopatija 

različitih lokalizacija. U zborniku: IV međunarodna konferencija “Zdravlje, sport, rekreacija”, Beograd: Visoka sportska i zdravstvena 

škola. 29-38 

2.  
Vukušić, K., Vukosavljević, K., Bojović, M., Drljačić, D. (2021). Povezanost regulacije glukoze, šećerne bolesti i KOVID.19. U 

zborniku:  IV Međunarodna konferencija  “Zdravlje, sport, rekreacija” Beograd: Visoka sportska i zdravstvena škola. 316-326 

3.  
Jovičić, M., Drljačić, D., Bojović, M., Malićević, S. (2021). Status stopala dece uzrasta 12 godina iz urbane sredine. TIMS Acta (in 

press). 

4.  
Вукосављевић, К, Бојовић, М., Дрљачић, Д., Вукушић, К. (2021). Значај мултидисциплинарног дијагностичког и терапијског 

приступа синдрому болне симфизе. Српски медицински часопис Лекарске коморе (in press) 

5.  
Lazarević, U., Drljačić, D., Bojović, M., Milosavljević, S. Uticaj fizičke aktivnosti na stepen depresivnosti, anksioznosti i stresa kod 

studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sport – nauka i praksa (in press) 

6.  
Бојовић, М. (2017.) Zašto tetive bole – tendinitis, mit ili stvarnost? Patologija tetiva kroz model kontinuuma. Zbornik sažetaka sa VI 

kongresa medicine sportai III kongresa prevencije i dopinga u sportu „Promena igre“, Beograd, 10-11. maj., str. 48-50. 

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  

Члан удружења физијатара ''Association of Academic Phyisatrist’’, Сједињене америчке државе 2020; Светска федерација за 

атлетски тренинг и терапију – ''Primary physeal stress injuries in young athletes'' -  курс; ''Isokinetic'', Болоња, Италија i ''FIFA'', 

Цирих, Швајцарска, – ''Football ACL injuries reloaded, Strategies to reduce risk of Hamstrings injuries in football, Player 

availability challenges on the road to Qatar 2022.’’, 2020. – конференција; ''FC Barcelona Innovation Hub'' – ''Sports Tommorow'' 

2020. – конференција о лечењу спортских повреда; ‘’La Trobe University’’ Мелбурн, Аустралија, конференција – ‘’Sports 

medicine student showcase’’ 2020.; Семинар – ''Southern MSK seminars’’ – ''Screening for serious pathology’’ 2020. 

Сертификат ''London school of hygiene & tropical medicine’’ и ''UK public health rapid support team’’ за завршен курс ''Covid-

19: tackling the novel coronavirus’’; Учесник ''Belgrade Sports medicine E-forum’’ 2020.; Међународна федерација фудбалских 

асоцијација – ФИФА, ‘’FIFA diploma in Football Medicine’’, 2019; Национални конгрес физијатара 2018.,2019.; 'Master 

class'' Секције за физикалну медицину Српског лекарског друштва 2017., 2018., 2019 

 


