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Образовање 

• Средња школа Гимназија Светозар Марковић у Јагодини, смер 

математички. 

• Основне академске студије на Факултету спорта и физичког  васпитања 

Универзитета у Београду уписао је 2007. године, а завршио 2011. године, 

смер физичко васпитање, са просечном оценом 8.75. Звање које је стекао - 

дипломирани професор физичког васпитања. Завршни рад одбранио је на 

предмету Теорија спортског тренинга под називом: Фактори који утичу на 

тактику у различитим спортским гранама. Ментор ред. проф. др Владимир 

Копривица. 

• Мастер студије завршио је 2012. године, на Факултету спорта и физичког 

васпитања Универзитета у Београду, просечном оценом 9.78. Звање које је 

стекао: мастер физичког васпитања и спорта. Мастер рад одбранио је на 

предмету Теорија спортског тренинга под називом: Фактори који утичу на 

тактику у шаху: теоријско-емпиријски аспекти. Ментор ред. проф. др 

Владимир Копривица. 

• Прву годину докторских академских студија завршио је 2013. године, као 

најбољи студент године са просечном оценом 9.50, на Факултету спорта и 

физичког васпитања Универзитета у Београду. Студијски програм: 

Експерименталне методе истраживања хумане локомоције. 

• Другу годину докторских академских студија завршио је 2014. године, на 

Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, као 

најбољи студент године са просечном оценом 10.00. Студијски програм: 

Експерименталне методе истраживања хумане локомоције. 

Универзитет УНИОН – Никола Тесла 

Београд, Србија 



• Трећу годину докторских академских студија завршио је 2016. године на 

Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду 

просечном оценом 10.00. Студијски програм: Експерименталне методе 

истраживања хумане локомоције. 

• Докторске академске студије завршио је 2018. године, на Факултету 

спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Докторску 

дисертацију одбранио је на предмету Теорија спортског тренинга под 

називом: ТЕОРИЈЕ СПОРТСКОГ ТРЕНИНГА: могућности оцењивања и 

упоређивања. Ментор ред. проф. др Владимир Копривица. 

 

Радно искуство 

• Доцент на Факултету за спорт, Универзитета УНИОН - Никола Тесла, 

Београд, Србија. Од 2018г. ради као профеор на мастер студијама и 

основним академским студијама на предметима Теорија спортског 

тренинга и Антропомоторика. 

• Предавач по позиву од 2019г. на Факултету физичке културе и спорта, 

Тамбовског државног универзитета – Г. Р. Державин, Русија. 

• Наставник-предавач на предмету Теорија спортског тренинга са 

антропомоториком на Спортској академији Београд (на овом предмету 

ради од првог семестра школске 2015/2016 године). 

• Наставник-предавач на предмету Технологија и методика спортског 

тренинга на Спортској академији Београд (на овом предмету ради од 

другог семестра школске 2015/2016 године). 

• Као рецензент учествовао је у раду познатог међународног часописа 

International Journal of Performance Analysis in Sport (М23) који објављује 

кардифска школа спорта (енг. Cardiff School of Sport), држава Велс.  

• Више пута као ментор и члан комисије учествовао је у изради завршних 

радова на Факултету за спорт, Универзитета УНИОН - Никола Тесла и на 

Спортској академији Београд. 

• Кондициони тренер у КК Динамик Београд - 2017/2018г. - Јуниорски и 

сениорски тим 

• Кондициони тренер КК Партизан Београд - 2017г. - сениорски тим. 

• Кондициони тренер КК Динамик Београд - сезона 2018/2019 (сениорски 

тим).  

• Годину дана, као студент, радио је у библиотеци Факултета спорта и 

физичког васпитања, Универзитета у Београду. 

• Три године радио је у пракси физичког васпитања са децом предшколског 

и млађешколског узраста.  

• Заменик главног уредника у часопису: Serbian Journal of Sports Sciences. 

 

 



Списак објављених радова 

 

Међународни научни часописи 

Gavrlilovic, D., Petrovic, A., Dopsaj, M., Kasum, G., Pajic, Z., и Koprivica, V. (2016). 

Work and rest peak heart rate variability response during the different technical 

and tactical situations of elite kickboxers. International Journal of Performance 

Analysis in Sport, 16(1), 96-110. (М23) 

  

Petrovic, A., Koprivica, V., Bokan, B. (2017). Quantitative, qualitative and mixed 

research in sport sciences: Methodological report. South African journal of 

research in sport, physical education and recreation, 39(2), 181 - 197.  (M23).  

 

Домаћи и регионални научни часописи 

Petrović, A., Milošević, V., и Koprivica, V. (2012). Heuristička funkcija sporta. Sport 

Mont, 10(34-36), 223-227.  

 

Milošević, V., Petrović, A., и Stevanović, N. (2013). Mesto sportsko-rekreativnog 

interesovanja učenika 7. razreda u faktorskoj analizi različitih interesovanja 

Sport Mont, 11(37-39 ), 420-424. 

 

Petrović, A. (2014). Interpretation of basic concepts in theories of human motor 

abilities. Fizička kultura, 68(1), 13-28.  

 

Petrović, A., Marković, I., Koprivica, V., и Bokan, B. (2014). Tactics factors in chess: 

Theoretical-empirical aspects. Serbian Journal of Sports Sciences, 8(1), 24-32.  

 

Milosevic, V., Petrovic, A. (2015). Reliability of field-based tests for monitoring and 

assessing physical fitness in preschool children. Serbian Journal of Sports 

Sciences, 9(1), 20-26. 

 

Petrovic, A. (2017). A dialogue on the sports training theories in professional and 

scientific periodicals. Physical Culture, 71(2), 172-181.  

 

Домаће и регионалне научне конференције - радови објављени у целини 

Petrovic, A., Veskovic, A., и Koprivica, V. (2011). Factors that influence tactic in 

different sports branches. Paper presented at the Anthropological aspects of 

sports, physical education and recreation, Banja Luka. 

 

Milošević, V., Petrović, A., и Živković, M. (2012). Interesovanja za fizičke aktivnosti 

učenika osnovnih škola u Sremskoj Mitrovici, Jagodini i Nišu. Paper presented at 

the Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i 

odraslih, Beograd. 

 



Milošević, V., и Petrović, A. (2012). Some parameters of involvement with higher 

grade students of Filip Visnjic elementary school (Belgrade) during the lessons 

of physical education - chosen sport. Paper presented at the Anthropological 

aspects of sports, physical education and recreation, Banja Luka. 

 

Знање језика 

a) први страни језик - руски 

b) други страни језик - енглески 

Усавршавање руског језика 2014. године на Петрозаводском државном 

универзитету, Република Карелија - Држава Руска Федерација. 

 

 


