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СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ/ МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ/ 
МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ/ ПРЕФЕРЕНТНОСТ 
Предмет овог истраживања је повезаност морфолошких и 
моторичких карактеристика са преферентношћу одбране на познати 
напад из програма специјално физичко образовање. 
Истраживање је вршено на узорку 49 студената ВШУП из Бање 
Луке, подељених у три групе на основу преферентности одбране. 
Старост студената се кретала у распону између 20 и 23 године. 
Примењена је батерија од 17 морфолошких, 12 моторичких тестова 
и 3 ситуационе (критеријумске) варијабле.  
На основу резултата добијених статистичком процедуром, 
констатовано је да су групе готово хомогене.  
Ипак, утврђене су одређене разлике. Из простора моторичких 
варијабли, добијена је статистички значајна разлика међу групама, 
код теста брзинске снаге опружача ногу (Абалак са замахом руку), 
где су најбоље резултате постигли суденти који су показали 
најбоље резултате одбране техникама удараца и блокова. 
Објашњење ове појаве се заснива на карактеристикама и 
принципима на којима се и заснивају технике блокова и удараца, па 
је и очекивано да студенти који су се определили за овакву врсту 
одбране покажу најбоље резултате у брзинској снази опружача ногу.  
Следећа, статистички значајна разлика међу групама добијена је из 
простора морфолошких варијаблии. Наиме, највећа средња вредност 
варијабле «Ширина рамена» добијена је код групе студената која је 
показала најбоље рзултате одбране техникама бацања. Ове појава је 
објашњена преко карактеристика «морфолошког спортског типа», 
односно одлика студената из ове групе.  
Резултати добијени овим истраживањем, могли би потакнути и 
другачија размишљања при креативности и приступу обуци СФО, 
стога и потребу за даљим истраживањем ове проблематике. 

Fizička kultura, Beograd, 57/58 (2003/2004) 1-4, p. 41-49, tab. 6,  
graph. 2, ref. 12 
SPECIAL PHYSICAL EDUCATION /MOTOR ABILITIES/ MORPHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS/ PREFERENCE 
The subject of this research is connection of the morphological and 
motor characteristics with the preference of defense to a positive attack 
from the program of special physical education. 
The research was done on a sample of 49 students of Higher school of 
Internal Affairs, divided into three groups pursuant to the preference of 
their defense. They were between 20 and 23. The battery of 17 
morphological, 12 motor tests and 3 situational (criterion) variables was 
administered. 
Based on the results obtained by the statistic procedure, it was 
concluded that the groups are almost homogenous. 
However, certain differences were determined. From the space of motor 
variables, a statistically significant difference was obtained between the 
groups, at the test of speed power of the legs extensors(Abalac with the 
swing of arms) where the best results were obtained by the students who 
showed the best results by using the techniques of kicks and blocks. The 
explanation of this phenomenon is based on features and principles on 
which the techniques of blocks and kicks are based, so it can be 
expected that the students who have chosen such a defense should 
show the best results in the speed power of legs extensors. 
The next, statistically significant difference between the groups was obtained 
form the area of morphological variables. Namely, the highest middle value of 
the variable “shoulder width” was obtained in the group of students who 
showed the best results by the techniques of throwing. This phenomenon 
was explained through the characteristics of “morphologic sports type”, i.e. 
characteristics of the students from this group. 
The results obtained by this research, could initiate different opinions 
regarding the creativity and approach to the training of special physical 
education and thus the need for further research of this issue. 

1. УВОД 
Будући правници унутрашњих послова 

школују се по посебним плановима и 
програмима, у оквиру којих слушају и наставу 

из Специјалног физичког образовања. 
Специјално физичко образовање (у даљем 
тексту СФО) карактерише велики број 
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техничких елемената, њихових варијанти и 
комбинација, које се изводе у непредвидивим 
и варијабилним ситуацијама са различитим 
противницима. Едукација се спроводи 
моделом фазног учења (основна, усмерена и 
ситуациона обука). Свака од фаза има 
специфичне циљеве и задатке. Задаци 
основне обуке се односе на учење базичних 
концептуалних алгоритама, усмерене, на 
учење изведених концептуалних и неких 
ситуационих алгоритама, док је задатак 
ситуационе обуке примена већ научених 
алгоритама и програма, са циљем 
успостављања потпуне контроле над 
»противником«. Дакле, у питању је предмет 
са веома сложеном грађом и као такав, СФО 
већ дуги низ година представља актуелан 
истраживачки проблем. У неким раније 
обављеним радовима, констатовано је да 
ефикасност усвајања садржаја СФО зависи 
од моторичких способности студената, али и 
да настава СФО значајно утиче на 
трансформацију психомоторног статуса, као 
и неких морфолошких карактеристика 
студената. Актуелност проблема је и овом 
приликом иницирала нови истраживачки 
покушај који се односи на утврђивање 
разлика у преферентности одговора на 
нападе: штапом, ножем и хватовима, а у вези 
са моторичким способностима и 
морфолошким карактеристикама студената 
Високе школе унутрашњих послова из Бање 
Луке. Могуће је да добијени резултати 
иницирају и другачији приступ и 
размишљања, када су у питању средства и 
методе при едукацији СФО. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И ЗАДАЦИ  
    ИСТРАЖИВАЊА 

Предмет истраживања се односи на 
утврђивање разлика преферентности 
одговора на нападе изведене штапом, ножем 
и хватовима као последица моторичких и 
морфолошких карактеристика студената 
ВШУП-а Бања Лука. Истраживањем треба да 
се добију подаци, који ће допринети 
ефикаснијој едукацији студената, будућих 
радника МУП-а, ради успешнијег обављања 
професионалних задатака. 

3. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Укупна едукација је трајала четири 
семестра (254 часа), од чега 44 часа теорије, 
90 часова предавања са обуком и 120 часова 
вежби. На основну фазу утрошено је 35%, на 
усмјерену обуку 25%, док је на ситуациону 
обуку утрошено 40%, од укупног фонда 
часова.  

Утврђене су морфолошке карактеристике 
и моторичке способности испитаника са по 
два теста за сваку димензију.  

На крају обуке у све три фазе, 
експертском оценом је утврђен редослед 
начина и квалитета успешности одбране, до 
успостављања потпуне контроле над 
нападачем. Напади су извођени: штапом 
одозго, ножем - равним бодом право у висини 
трбуха и хватовима за ревере. Одговори су 
били условљени: од напада штапом одозго, 
неком од техника бацања, од бода ножем 
равно, блоком и ударцем, а од хвата за 
ревере неком од полуга. Све три врсте 
напада су извођене по три пута, при чему су 
одговори могли бити у истим или различитим 
варијантама. Студенти који су показали 
највећи квалитет техникама бацања, 
сврстани су у прву групу, они који су 
најуспешнији у одбрани блоковима и 
ударцима, у другу групу, док су студенти са 
највећим нивоом успешности одбране 
полугама сврстани у трећу групу. 

3.1. Узорак испитаника 

Узорак испитаника су сачињавали 
студенти 2. године Високе школе унутрашњих 
послова у Бањој Луци (Н = 49), старости 
између 20 и 23 године. 

3.2. Узорак варијабли 

Узорак варијабли је изабран тако да 
хипотетски покрије простор моторичких 
способности и морфолошких карактеристика 
испитаника. 

3.2.1. Предиктори 
• Морфолошки простор: телесна висина, 

телесна тежина дужина ноге, дужина руке, 
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ширина рамена, ширина карлице, 
бистилоидни дијаметар ручног зглоба, 
обим надлактице у релаксацији, обим 
надлактице максимално, обим подлактице 
максимално, обим подлактице 
минимално, обим натколенице 
максимално, обим потколенице 
максимално, кожни набор леђа, кожни 
набор трицепса, кожни набор трбуха и 
кожни набор потколенице. 

Антропометријска мерења обавила су 
се у преподневним часовима по методу 
који препоручује интернационални 
биолошки програм. Просторија у којој је 
мерено била је светла са температуром 
ваздуха, при којој су се испитаници 
осећали угодно. 

Сви испитаници су били боси и у гаћама 
(девојке и у грудњаку). Инструменти су 
били стандардне израде, са баждарењем 
пре почетка мерења. При мерењу, у 
просторији са мериоцем налазила се група 
од 5 испитаника. Резултати су читани док је 
испитаник на инструменту, или инструмент 
на испитанику. Особа која је уписивала 
резултате, ради контроле, гласно је 
понављала резултате. 

За спровођење овог мерења, 
коришћени су следећи инструменти: 

- медицинска децимална вага са 
могућношћу читања од 0,1 кг 

- антропометар по Мартину са 
могућношћу читања од 0, 1 см 

- клизни шестар са могућношћу 
читања од 0,1 см 

- калипер за мерење кожних набора 
подешен на притисак на врху 10 
гр/мм², са могућношћу читања од 
0,1 мм. Читање се вршило после 2 
сец. по постизању притиска на кожу 

- Метална мерна трака дужине 150 
см са могућношћу читања од 0,1 см 

• Моторичке варијабле: број претклона 
урађених за 30 секунди, број склекова 
урађених за 10 секунди, Абалаков тест са 
замахом руку, скок у даљ из места, 
трчање 20 метара летећим стартом, 
трчање 20 метара високим стартом, 
трчање 50 метара високим стартом, 
Куперов тест трчања 12 минута, окретност 
са палицом, Магонт тест, тапинг руком за 
20 секунди, тапинг ногом за 20 секунди. 

Мерења моторичких способности 
спроведена су у поподневним часовима 
при температури цца 25° Целзијусијевих. 
Тестови трчања су спроведени на 
атлетској стази од шљаке, док су сви 
остали тестови спроведени у сали. 
Испитаници су долазили у спортској 
опреми (гаћице, мајице и патике) у 
групама по 25. 

Мерење су обавили испитивачи, који 
су за то едуковани. Тестови су били 
распоређени тако да се након урађеног 
теста сасвим уклони утицај замора 
насталог при претходном тесту. 

Како би се спровела ова мерења 
коришћено је:  

- штоперица са 1/10 секунди 
- стаза од 400 м 
- пиштаљка 
- дрвена платформа са гајком 
- мерна трака 
- струњаче 
- палица дужине 1м 
- кимоно за џудо, сложен и чврсто 

везан појасом 
- сто са округлим плочама пречника 

20 см међусобно удаљене 60 см 
- столица и клупица за равнотежу 

3.2.2. Критеријум 
Критеријумске варијабле процењене су у 

ситуационим условима експертском оценом 
из више моторичких програма грађених из 
техника: 

1. Бацања и успостављања потпуне 
контроле над нападачем 

2. Блокова и удараца и обезбеђење 
безбедне дистанце у односу на 
нападача  

Полуга и успостављања потпуне контроле 
над нападачем 

3.3. Статистичка обрада података 

Подаци добијени истраживањем 
обрађени су дескриптивном и компаративном 
статистичком процедуром. Из простора 
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дескриптивне статистике израчуната је 
аритметичка средина, стандардна грешка 
аритметичке средине, стандардна девијација, 
минимална и максимална вредност као 
последица варијационе ширине, док је 
значајност разлика међу групама утврђена 
једнофакторском анализом варијансе 
(АНОВА). Извор варијабилитета одређен је 
Dynnett-овом методом и Тuкеy-евим Т-
критеријумом. 

4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
    СА ДИСКУСИЈОМ 

На основу резултата, добијених анализом 
моторичких способности и морфолошких 
карактеристика студената, може се 
констатовати да нема значајних разлика међу 
њима. Могуће објашњење се види у самој 
селекцији кандидата при упису у Школу, али 
и селекцији на самом испиту, након завршене 
основне фазе обуке СФО, што је, вероватно, 
још више хомогенизовало студенте у 
карактеристикама интересантним за ово 
истраживање. Ипак, одређене значајне 
разлике су добијене код две варијабле. Из 
простора моторичких способности, 
сигнификантност је добијена код процене 
брзинске снаге опружача ногу – Абалак са 
замахом руку, док је из простора 
морфологије добијена значајна разлика код 
варијабле - ширина рамена.  

У табели 1 приказана је дескриптивна 
анализа варијабле, Абалак са замахом руку, 
из које се виде следећи резултати: распон 
вредности за све групе креће се од 26 до 71, 
средња вредност – М = 47.67, просечно 
одступање свих емпиријских вредности од 
аритметичке средине - стандардна 
девијација – СД = 10.16, грешка направљена 
приликом процене аритметичке средине - 
стандардна грешка – СЕ = 1.45. Одступање 
од нормалног распореда је незнатно - Sky са 
вредношћу од 0.18, говори о великој 
дискриминативности теста, али и већем броју 
бољих резултата, док закривљеност криве - 
Kurt чија вредност износи –0.54, указује на 
већи број екстремних резултата. Најбоље 
резултате показали су студенти групе 2 чије 
су вредности: М = 53.39, SD = 10.59 и SE = 
2.55. Мин = 35, а Маx вредности износе 71. 
Код студената који су показали најбоље 
резултате из техника бацања (група 1), 
распон се креће од 26 до 58, М износи 44.93, 
SD = 9.17, а SE = 2.001. Група која је 
показала најбоље резултате извођењем 
полуга (група 3), има следеће вредности: М = 
43.15, SD = 6.77, SE = 2.14, Мин = 33, Маx = 
53. Вишеструка компарација одређена је 
Дуннетт-овом методом и Тукеy-евим Т-
критеријумом, а видљива је у табели 3, 
одакле се види да су највеће разлике између 
групе 2 и групе 3.  

Табела 1. Компаративна анализа дескриптивних показатеља за варијаблу Абалак 

 N Mean Std. 
Deviation Std. Error Minimum Maximum Sky K. 

1 21 44.92857 9.170995 2.001275 26 58   

2 18 53.38889 10.58933 2.49593 35 71   

3 10 43.15 6.774339 2.142234 33 53   

Total 49 47.67347 10.15738 1.451055 26 71 0.183862 -0.53671 

 

У табели 2 приказане су вредности 
анализе варијансе АНОВА, одакле је 
видљива вредност између контролисаног 
факторског и резидуалног варијабилитета, F 
= 5.465 при реализованом нивоу значајности, 
p = 0.007. Дакле, из извештаја се види да су 
разлике међу групама статистички значајне, 
обзиром да је остварен ниво значајности 

мањи од предвиђеног ( p = 0.05), који се 
узима као горњи ниво сигнификантности. 

Објашњење ове појаве могуће је 
проматрати, преко основних принципа на 
којима се заснивају одређене технике. 
Познато је да ефикасност блокова и удараца 
зависи од: брзине, снаге, прецизности и 
правовремености. Заснивају се на 
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способности за реализацију сила при 
великим брзинама контракције, способности 
за брзо генерисање сила, отпора у 
зглобовима система, који је у акцији и пута 
који се прелази. Њихова карактеристика је да 
се изводе у веома краткој временској 
јединици, односно да кратко трају, па је и 
очекивано да студенти који су се определили 
за овакву врсте одбране, (блоковима и 
ударцима), група 2, покажу најбоље 
резултате у брзинској снази опружача ногу.  

Принципи техника бацања се заснивају 
на: нарушавању равнотеже, успостављања 
чврстог контакта са противником и самог 
бацања уз коришћење тежине тела и 
инерцијалног кретања противника, за шта је 
такође потребна брзина, координација, 
прецизност, али и снага покрета. Ипак, 
уколико бисмо упоредили дужину трајања 
техника бацања, лако бисмо закључили да 
је дужина трајања нешто већа него код 
техника удараца. Основни принципи на 
којима се заснивају полуге су: прекомерна 

екстензија, прекомерна флексија и 
прекомерне ротације елемената зглоба 
противника, чиме се изазива велики бол, 
након чега се успоставља апсолутна 
контрола над противником, или пак изазива 
рефлексно понашање, које омогућава 
преласке на друге технике. Да би биле 
успешне, потребно је да су делови тела 
пружени, добро фиксирани, да је притисак 
на зглобове већи од могућности флексије, 
ротације или екстензије у датом зглобу 
противника. Важно је нагласити да је за 
извођење полуга, потребно довести 
противника у повољну позицију како би му 
било онемогућено пружање јачег отпора, 
што омогућава извођачу полуга минимални 
утрошак енергије. Имајући у виду наведене 
принципе, не изненађује да студенти (група 
3) који су се определили за овакву врсту 
одбране, покажу и најслабије резултате код 
нивоа испољености брзинске снаге 
опружача ногу. 

Табела 2. AНОВА за варијаблу Абалак 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 950.8299 2 475.4149 5.465297 0.007421 

Within Groups 4001.446 46 86.98795   

Total 4952.276 48    

Табела 3. Вишеструка корелација за варијаблу за варијаблу Абалак 

   Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

 (I) GRUPE (J) GRUPE    Lower 
Bound Upper Bound

Tukey HSD 2 -8.46032 2.995822 0.018799 -15.7157 -1.20494 

 
1 

3 1.778571 3.583445 0.873416 -6.89993 10.45708 

 1 8.460317 2.995822 0.018799 1.204939 15.7157 

 
2 

3 10.23889 3.678513 0.020847 1.330146 19.14763 

 1 -1.77857 3.583445 0.873416 -10.4571 6.899932 

 
3 

2 -10.2389 3.678513 0.020847 -19.1476 -1.33015 

Dunnett t 
(2-sided) 1 3 1.778571 3.583445 0.818927 -6.30402 9.861164 

 2 3 10.23889 3.678513 0.013991 1.941867 18.53591 
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Графикон 1. Нормалитет распореда за варијаблу Абалак 
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70.065.060.055.050.045.040.035.030.025.0

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 10.16  
Mean = 47.7

N = 49.00

 
 

У табели 4 приказана је декриптивна 
статистика варијабле, ширина рамена, из које 
се виде следећи подаци: распон вредности за 
све три групе креће се од 30 до 44, средња 
вредност износи 39, стандардна девијација 
2.70, а стандардна грешка = 0.38. Вредности 
одступања од нормалног распореда (Sky) за 
све групе износи –1.04, што говори о повећаној 
дискриминативности теста, али и већем броју 
слабијих резултата, док закривљеност криве, 
(Kurt.) са вредношћу од –0.54, указује на знатан 
број екстремних резултата. Највеће средње 
вредности су регистроване код групе 1 (39. 6), 
а најмање код групе 3 (37.1). Извор 
варијабилитета одређен је Дуннетт-овом 
методом и Тукеy-евим Т-критеријумом (табела 
6), одакле се види да су разлике највеће 
између групе 1 и групе 3.  

Анализе варијансе приказана је у табели 
5, одакле се могу прочитати вредности 
између контролисаног факторског и 

резидуалног варијабилитета, F = 3.45 при 
оствареном нивоу значајности, p = 0.04, што 
упућује на закључак о постојању статистички 
значајне разлике међу групама.  

Осврнемо ли се на познату чињеницу да 
одређене специфичности морфолошке грађе 
тела, чини и «морфолошки спортски тип», 
одређене спортске дисциплине, онда је могуће 
објаснити и ову појаву. Наиме, одлике 
студената који су показали најбоље резултате 
у одбрани техникама бацања (група 1) су 
просечних лонгитудиналних димензија, нешто 
веће телесне тежине и већих релативних 
вредности свих обима. Узимајући у обзир ове 
одлике, уз претпоставку да се ради о 
студентима са већом апсолутном снагом и 
повећаним  захтевом за већим утрошком 
енергије у дужем временском трајању, како би 
се савладао спољашњи отпор, могло би се 
рећи да је овакав резултат и очекујући. 

Табела 4. Дескриптивна статистика за варијаблу ширина рамена 

 N Mean Std. 
Deviation Std. Error Minimum Maximum Sky K. 

1 21 39.57143 2.521338 0.550201 33 43   

2 18 39.38889 2.329829 0.549146 34 44   

3 10 37.1 3.071373 0.971253 30 40   

Total 49 39 2.700309 0.385758 30 44 -1.03912 -0.53671 
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Табела 5. АНОВА за варијаблу ширина рамена 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 45.67937 2 22.83968 3.452363 0.040092 

Within Groups 304.3206 46 6.615666   

Total 350 48    

Табела 6. Вишеструка корелација за варијаблу ширина рамена 

   
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

 (I) GRUPE (J) GRUPE    Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Tukey HSD 2 0.18254 0.826177 0.973464 -1.81832 2.183402 

 
1 

3 2.471429 0.98823 0.041602 0.078101 4.864756 

 1 -0.18254 0.826177 0.973464 -2.1834 1.818323 

 
2 

3 2.288889 1.014447 0.072458 -0.16793 4.745711 

 1 -2.47143 0.98823 0.041602 -4.86476 -0.0781 

 
3 

2 -2.28889 1.014447 0.072458 -4.74571 0.167933 

Dunnett t (2-
sided) 1 3 2.471429 0.98823 0.028249 0.24244 4.700418 

 2 3 2.288889 1.014447 0.049915 0.000765 4.577012 

Графикон 2. Нормалитет распореда за варијаблу ширина рамена 
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5. ЗАКЉУЧАК 

У раду је истраживана повезаност 
морфолошких и моторичких карактеристика 
са преферентношћу одбране на познати 
напад из програма СФО, на узорку 49 
студената ВШУП из Бање Луке, подељених у 
три групе на основу преферентности 
одбране. Старост студената се кретала у 
распону између 20 и 23 године. 

Примењена је батерија од 17 
морфолошких, 12 моторичких тестова и 3 
ситуационе (критеријумске) варијабле. 

На основу резултата добијених 
статистичком процедуром, констатовано је да 
су групе готово хомогене. Претпоставља се 
да је оваква хомогенизација последица 
селекције кандидата проведене на пријемном 
испиту при упису у Школу, али и селекције на 
самом испиту, који су студенти полагали на 
крају завршене основне обуке из СФО.  

Ипак, утврђене су одређене разлике. Из 
простора моторичких варијабли, добијена је 
статистички значајна разлика међу групама 
(вредности су: F = 5.465 при реализованом 
нивоу значајнисти - p = 0.007), код теста 
брзинске снаге опружача ногу (Абалак са 
замахом руку), где су најбоље резултате 
постигли суденти из групе 2. Објашњење ове 
појаве се заснива на принципима на којима 
се заснивају технике блокова и удараца. 
Наиме, познато је да ефикасност блокова и 
удараца зависи од брзине, снаге, 
прецизности и правовремености. Заснивају 

се на способности за реализацију сила при 
великим брзинама контракције, способности 
за брзо генерисање сила, отпора у 
зглобовима система који је у акцији и пута 
који се прелази. Њихова карактеристика је да 
се изводе у веома краткој временској 
јединици, односно да кратко трају, па је и 
очекивано да студенти који су се определили 
за овакву врсту одбране покажу најбоље 
резултате у брзинској снази опружача ногу. 
Следећа, статистички значајна разлика међу 
групама добијена је из простора 
морфолошких варијаблии. Наиме, највећа 
средња вредност варијабле «Ширина 
рамена» добијена је код групе 1, што је 
објашњено карактеристикама «морфолошког 
спортског типа», односно одликама 
студената који су показали најбоље 
резултате у одбрани техникама бацања. У 
питању су просечне лонгитудиналне 
димензије, нешто већа телесна тежина и 
веће релативне вредности свих обима. 
Узимајући у обзир ове одлике, уз 
претпоставку да се ради о студентима са 
већом апсолутном снагом (неопходна за 
савлађивање спољашњег отпора, што 
захтева и повећани утрошак енергије у дужем 
временском трајању), могло би се рећи да је 
овакав резултат и очекујући. 

Резултати који су добијени, могли би 
подстакнути и другачија размишљања при 
креативности и приступу обуци СФО, стога и 
потребу за даљим истраживањем ове 
проблематике. 

ЛИТЕРАТУРА 
/1/  Благојевић, М. (1996): УТИЦАЈ 

МОРФОЛОШКИХ И МОТОРИЧКИХ 
КАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИЦАЈАЦА НА 
ЕФИКАСНОСТ УЧЕЊА ЏУДО ТЕХНИКА, 
Полицијска академија, Београд.  

/2/  Благојевић, М., Ћирковић, З., Милошевић, М., 
Стојчић, Р., Јовановић, С., Арлов, Д. и Допсај, М. 
(1995): УТИЦАЈ НЕКИХ АДАПТАЦИОНИХ 
КАРАКТЕРИСТИКА ПРИПРАВНИКА 
МИЛИЦИОНАРА НА ЕФЕКТЕ УЧЕЊА 
МОТОРИЧКИХ АЛГОРИТАМА И ПРОГРАМА У 
СПЕЦИЈАЛНОМ ФИЗИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ, 
Зборник радова првог саветовања из специјалног 
физичког образовања 11. 11. 1994., Београд.  

/3/  Вуковић, Н. (2000.): ПЦ СТАТИСТИКА И 
ВЕРОВАТНОЋА, ФОН, Београд.  

/4/  Јовановић, С., Милошевић, М., Мудрић, Р., 
Арлов, Д. (1995): НЕКЕ МЕТОДОЛОШКЕ 
СМЕРНИЦЕ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И 
ПРОГНОСТИКУ У СПЕЦИЈАЛНОМ 
ФИЗИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ, Зборник радова 
првог саветовања из специјалног физичког 
образовања 11. 11. 1994., Београд.  

/5/  Касум, Г. (2001): УТИЦАЈ МОРФОЛОШКИХ И 
МОТОРИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА 
СТУДЕНАТА ФФК У БЕОГРАДУ НА 
ЕФИКАСНОСТ САВЛАДАВАЊА ПРОГРАМА 
ИЗ РВАЊА, Физичка култура, Београд.  



 МИЛАН ГУЖВИЦА – РЕЛАЦИЈЕ МОРФОЛОШКИХ И МОТОРИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ЕФИКАСНОСТИ ПРИМЕНЕ ПОЈЕДИНИХ... 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА, БЕОГРАД, 57/58 (2003-2004) 1-4 49

/6/  Милошевић, М., Јовановић, С., Стојчић, Р., 
Арлов, Д., Благојевић, М. и Допсај, М. (1995): 
МОДЕЛ ЕДУКАЦИЈЕ У СПЕЦИЈАЛНОМ 
ФИЗИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ, Зборник радова 
првог саветовања из специјалног физичког 
образовања 11. 11. 1994., Београд.  

/7/  Мудрић, Р., Јовановић, С., Милошевић, М. и 
Ћирковић, З. (1995): ПРЕДЛОГ БАТЕРИЈА 
ТЕСТОВА ЗА ПРОЦЕНУ СЛОЖЕНИХ 
СТРУКТУРА КАРАТЕ ТЕХНИКА У ФАЗИ 
УСМЕРЕНЕ ОБУКЕ У СФО, Зборник радова 
првог саветовања из специјалног физичког 
образовања 11. 11. 1994., Београд.  

/8/  Мудрић, Р., Јовановић, С. (2000): МОДЕЛ 
МОРФОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА 
СТУДЕНАТА ВШУП, Безбедност, 2.  

 
 

/9/  Мудрић, Р., Јовановић, С. (2000): МОДЕЛ 
МОТОРИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА 
СТУДЕНАТА ВШУП, Зборник радова 
наставника Више школе унутршњих послова – 
2, Београд.  

/10/  Милошевић, М., Зулић, М. и Божић, С. (1989): 
СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 
Београд.  

/11/ Перић, Д. (1994): ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 
ИСТРАЖИВАЊА У ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ, 
Београд.  

/12/  Перић, Д. (1996): СТАТИСТИЧКЕ 
АПЛИКАЦИЈЕ У ИСТРАЖИВАЊИМА 
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, Београд. 

Мр Милан Гужвица  
Управа за полицијско образовање 
Висока школа унутрашњих послова 
Војводе Пере Креце 2  
Бања Лука 

 


