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СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
Кратка
Факултет за спорт и физичко васпитање уписао сам
стручна
школске 2008/2009 године на Универзитету у Приштини, са
биографија
привременим седиштем у Лепосавићу. Факултет сам завршио у
року, 2012. године, са просечном оценом 9,75. Дипломске
академске студије – мастер, уписао сам школске 2012/2013
године на Факултету спорта и физичког васпитања
Универзитета у Београду и завршио их у року са просечном
оценом 9,00. Исте године сам уписао докторске студије на
Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у
Београду и у року положио све испите предвиђене планом и
програмом студија са просечном оценом 9,50. Добитник сам
бројних стипендија за време студирања, између осталог,
стипендије Фонда за развој младих талената – Доситеја, две
године заредом. За време студирања, ангажован сам као
студент демонстратор на предметима пливање са ватерполом и
скијање. Активно сам се бавио фудбалом и пливањем. Носиоц
сам браон појаса у џудоу. Био сам тренер млађих категорија у
пливачком клубу „Расина“ из Крушевца и џудо клубу
„Крушевац“. Инструктор сам скијања, поседујем лиценцу
универзитетског и школског инструктора скијања (ИВСС), и
члан сам скупштине Скијашког савеза Србије. У више наврата
сам држао предавања на семинарима, између осталог, на
семинару за пливачке тренере у Крагујевцу у организацији
удружења пливачких тренера Србије и Пливачког савеза
централне Србије, затим на семинару о исхрани спортиста
организованом од стране НВО „The Upgrade Society“. На исту
тему сам држао предавање ученицима гимназије „Руђер
Бошковић“ у Београду. Аутор и коаутор сам 18 научних радова
публикованих у домаћим и међународним научним часописима
и зборницима. Био сам учесник бројних научних и стручних
скупова у Београду, Нишу, Копаонику, Подгорици, Охриду,
Велесу и Боровецу, где сам као једини представник Србије
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учествовао на студентској зимској балканијади.
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА
Р.бр. Година избора
НАСТАВНО-НАУЧНА ЗВАЊА:
Асистент-приправник, Асистент, Доцент, Ванредни
професор,
Редовни
професор;
Истраживачприправник, Истраживач– сарадник, Научни–
сарадник,Виши научни–сарадник, Научни саветник
1.
2016. година
Асистент: Пливање са ватерполом, Факултет за спорт и
физичко васпитање, Универзитет у Приштини
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ
ДИПЛОМА
Година
2012. год.
Место
Лепосавић
Институција
Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет у
Приштини
Наслов дипломског
Приказ и анализа пливачке технике краул
рада
Област
Физичка култура
МАСТЕР
Година
2013. год.
Место
Београд
Институција
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у
Београду
Наслов тезе
Анализа навика у исхрани и физичкој активности
активних пливача у Крушевцу
Област
Физичка култура
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година
Место
Институција
Наслов дисертације
Област
ПРОДУКЦИЈА - ЦИТИРАНОСТ НАУЧНИХ РАДОВА (без аутоцитата)
Списак цитата

Број
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НАПОМЕНА: Списак ће бити преузет од Библиотеке Матице српске.
ПРОДУКЦИЈА - РЕЗУЛТАТИ
Назив групе
резултата

Врста резултата

M
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Монографије,
монографске студије,
тематски зборници,
лескикографске и
картографске
публикације
међународног значаја

Истакнута монографија међународног значаја
1.
Монографија међународног значаја
1.
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у
тематском зборнику водећег међународног значаја
1.
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у
тематском зборнику међународног значаја
1.

M11

Лексикографска јединица или карта у научној публикацији
водећег међународног значаја
1.
Лексикографска јединица или карта у публикацији
међународног значаја
1.
Уређивање научне монографије или тематског зборника
водећег међународног значаја
1.
Уређивање научне монографије,тематског зборника,
лексикографске или картографске публикације међународног
значаја
1.
Рад у врхунском међународном часопису

M15

Рад у истакнутом међународном часопису

M22

Рад у међународном часопису

M23

M12
M13

M14

M16

M17

M18

M21

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном M24
одлуком

Радови објављени у
научним часописима
међународног значаја Научна критика и полемика у истакнутом међународном
часопису
1.
Научна критика и полемика у међународном часопису
1.
Уређивање истакнутог међународног научног часописа н
агод.нивоу (гост уредник)
1.

Зборници
међународних
научних скупова

Уређивање међународног научног часописа
1.
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у
целини (неопходно позивно писмо)
1.
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у
изводу
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M25
М26
M27

М28
M31

M32

1.
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
M33
1. Stoiljković, E., & Toskić, L. (2013). A regression analysis of the
speed test in the system of anthropometrics variables among preschool
children. In Conference proceedings of Second International scientific
conference – Anthropological and theoantropological aspects of
physical activities from the constantine the great to nowdays (143148). Niš: Faculty of sport and physical education.
2. Stoiljković, E., & Toskić, L. (2013). Differences in the morphological
characteristic of preschool boys and girls. In Conference proceedings
of Second International scientific conference – Anthropological and
theoantropological aspects of physical activities from the constantine
the great to nowdays. (135-142). Niš: Faculty of sport and physical
education.
3. Toskić, L., Đorđević-Nikić, M., Dopsaj, M., & Ilić, V. (2013).
Lifestyles and knowledge on food and nutrition of young swimmers in
Kruševac. In Conference proceedings of International scientific
conference – Effects of Physical Activity Application to
Anthropological Status with Children, Youth, and Adults (557-568).
Belgrade: Faculty of sport and physical education.
4. Toskić, L., Dopsaj, M., Koropanovski, N., & Jeknić, V. (2015).
Relations between neuromuscular contractile properties of leg muscles
measured with isokinetic and tmg methods: Pilot study. In Book of
proceedings of XVIII International scientific conference FIS
communication in physical education, sport and recreation (35-45).
Niš: Faculty of sport and physical education.
5. Toskić, D., Lilić, Lj., & Toskić, L. (2016). Povrede u plivanju i uloga
trenera u prevenciji. U Zbornik radova jedanaeste međunarodne
konferencije menadžment, sport, olimpizam (95-102). Beograd: Alfa
univerzitet – Fakultet za menadžment u sportu.
6. Toskić, D., Lilić, Lj., & Toskić, L. (2016). Specifičnosti u ishrani
plivača. U Zbornik radova jedanaeste međunarodne konferencije
menadžment, sport, olimpizam (182-189). Beograd: Alfa univerzitet –
Fakultet za menadžment u sportu.
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
M34
Ауторизована дискусија са међународног скупа
1.

M35

Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа

M36

1.
Истакнута монографија националног значаја
Националне
монографије,
1.
тематски зборници,
лексикографске и Монографија националног значаја, монографско издање грађе,
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M41

M42

картографске
публикације
националног значаја;
научни преводи и
критичка издања
грађе, библиографске
публикације

превод изворног Текста у облику монографије (само за старе
језике)
1.
Монографска библиографска публикација
1.
Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском
зборнику водећег националног значаја, превод изворног текста
у облику студије, поглавља или чланка, превод или стручна
редакција превода научне монографске књиге (само за старе
језике)
1.
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику
националног значаја
1.
Лексикографска јединица у научној публи кацији водећег
националног значаја, карта у научној публикацији
националног значаја, издање грађе у научној публикацији,
1.
Лексикографска јединица у научној публикацији националног
значаја
1.
Уређивање научне монографије, тематског зборника,
лексикографске или картографске публикације водећег
националног значаја
1.
Уређивање научне монографије, тематског зборника,
лексикографске или картографске публикације националног
значаја

M43
M44

M45

M46

M47

M48

M49

1.
Рад у водећем часопису националног значаја
1.

M51

Рад у часопису националног значаја

M52

1. Toskić, D., Lilić, Lј., & Toskić, L. (2013). Međusobna
povezanost morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti
kod mladih vaterpolista. Sport Mont, 11 (37,38,39), 568-573.
Часописи
2. Toskić, D., Lilić, Lj., & Toskić, L. (2014). A comparative
националног значаја
analasys of the morphological structures and differences among
elementary school students caused by the effects of various
physical exercise programs. Research in Kinesiology, 42 (1),
55-59.
3. Mekić, B., Aleksić, D., & Toskić, L. (2014). Examination of
effects of rhythmic gymnastic teaching of physical education
on functionall abilities of 3rd & 4th grade pupils of elementary
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schools. Research in Kinesiology, 42 (1), 80-84.
4. Toskić, D., Lilić, Lj., & Toskić, L. (2014). Differences in older
pioneer group swimmers motor skills and morphological
characteristics in relation to gender. Research in Kinesiology,
42 (2), 128-133.
5. Toskić, D., Lilić, Lj., Milenković, V., & Toskić, L. (2014). A
comparative analysis of different curricula on the acquisition of
swimming techniques among students. Research in
Kinesiology, 42 (2), 166-169.
6. Toskić, D., Lilić, Lj., & Toskić, L. (2014). The influence of a
year-long judo training program on the development of the
motor skills of children. Activites in Physical Education and
Sport, 4 (1), 55-58.
7. Mekić, B., Aleksić, D., & Toskić, L. (2014). The examination
of the effects of the basketball teaching of physical education
on explosive strength of 3rd & 4th grade elementary scool
boys. Activities in Physical Education and Sport, 4 (1), 59-62.
8. Toskić, D., Lilić, Lj., & Toskić, L. (2015). Sexual dimorphism
in the motor skills of younger school – aged swimmers.
Research in Kinesiology, 43 (2), 129-132.
9. Toskić, D., Lilić, Lj., & Toskić, L. (2016). Correlation between
morphological characteristics, the bio-mechanic characteristics
of the stroke and swimming velocity among pubescent
swimmers. Research in Kinesiology, 44 (1), 49-53.
10. Toskić, D., Lilić, Lj., & Toskić, L. (2016). The influence of the
number of strokes and stroke length on the swimming velocity
of the freestyle technique among pubescent aged swimmers.
Research in Kinesiology, 44 (1), 54-58.
11. Toskić, L., Dopsaj, M., Koropanovski, N., & Jeknić, V.
(2016). The neuromechanical functional contractile properties
of the thigh muscles measured using tensiomyography in male
athletes and non-athletes. Physical Culture, 70 (1), 34-45.
12. Milenković, V., Nedin Ranković, G., Ranković, J., Mekić, B.,
Lilić, Lj., Toskić, L., Krstić, O., Živković, M., Vitošević, B., &
Vidaković, M. (u štampi). Valuation of aerobic and anaerobic
capacity performance in basketball and judo players. Acta
Medica Medianae.
Рад у научном часопису
M53
1.
Уређивање водећег научног часописа националног значаја (на
годишњем нивоу)
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M55

1.
Уређивање научног часописа националног значаја (на
годишњем нивоу)
1.
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано
у целини
1.
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано
у изводу
1.
Зборници скупова Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
националног значаја 1.
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
Ауторизована дискусија са националног скупа
1.
Уређивање зборника саопштења скупа националног значаја

M56

M61

M62

M63
M64
M65
M66

1.
Магистарске и
докторске тезе

Одбрањена докторска дисертација

M71

Одбрањен мастер рад
M72
Анализа навика у исхрани и физичкој активности активних пливача у
Крушевцу

ПРОДУКЦИЈА - УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА
Списак пројеката

Број

ПРОДУКЦИЈА – ВОЂЕЊЕ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
Списак магистарских теза

Број

ПРОДУКЦИЈА – ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
Списак докторских дисертација

Број

ПРОДУКЦИЈА - УЧЕШЋЕ У МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ
Списак учешћа у међународној сарадањи
Заједничка истраживања са:

Број
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ПРОДУКЦИЈА – РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА
Списак рецензија

Број

ПРОДУКЦИЈА – УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА
Списак уређивања часописа

Број

НАПОМЕНА: Назив часописа,Улога (уредник, коуредник, члан уређивачког одбора,
рецензент), Године од-до, Класа часописа (међународни или домаћи)
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