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Рођен сам 12.01.1947. године у Шапцу. Рано детињство 

провео сам у Новом Саду. Основно школовање завршио сам у Бачкој 

Паланци, а војно у Задру. Факултет спорта завршио сам у Љубљани, 

и то: први степен 1978. године (наставник физичког васпитања), 

други степен 1983. године (професор физичког васпитања), трећи 

степен 1985. године (магистар кинезиологије). Докторирао сам на 

Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду 1995. године. 

Базично поље спознаје у науци о физичком васпитању и спорту: 

моторичке способности и  знања у школском физичком васпитању и 

спорту. Теорија, дидактика и методика физичког васпитања и спорта 

(индивидуализација и диференцијација наставе; развој курикулума).  

Радио сам у јединицама ЈНА (Пула, Загреб) и IV (Наставној) 

Управи Генералштаба у Београду у области физичке обуке и спорта (1964-1996), где сам 

завршио војну каријеру на лични захтев у чину потпуковника. Био сам виши предавач на 

Педагошком факултету у Пули (1987/88) и научни асистент на Институту за кинезиологију 

Факултета физичке културе у Загребу (1985-1991). Као ванредни професор на Учитељском 

факултету у Сомбору (1996-2003) обављао сам више функција: шеф катедре, шеф издавачке 

делатности, уредник часописа „Норма“, продекан за наставу и финансије и заменик декана, 

члан Савета Факултета. Од 1998-2000. године члан сам експертског тима Министарства 

просвете за реформу наставе физичког васпитања у основним и средњим школама. Од 2009-

2010. године био сам ванредни професор на Факултету за спорт и туризам у Новом Саду, на 

Катедри за физичко васпитање и спорт, на основном, мастер и докторском студију. Од 2010. 

године сам редовни професор на Педагошком факултету у Сомбору Универзитета у Новом 

Саду као носилац више наставних предмета у ужој научној области Методике наставе 

физичког васпитања, на основном, мастер и докторском студију. Обављао сам више функција: 

главни и одговорни уредник Центра за издавачку делатност, продекан за наставу, продекан за 

науку и заменик декана. Од октобра 2015. године сам редовни професор у пензији. 

 У периоду од 2004-2006. године био сам директор Спортског центра „Соко“ у Сомбору. 

Као председник Социо-економског савета и носилац израде Стратегије одрживог развоја 

општине Сомбор и на општинском нивоу максимално сам допринео да се она усвоји у јулу 

2007. године. Био сам одборник у Скупштини града Сомбора у мандату 2008-2012. На 

изборима за чланове Савета месне заједнице 2013. године изабран сам за председника Савета 

Месне заједнице „Нова Селенча“ у Сомбору. Био сам председник Надзорног одбора ЈКП 

„Енергана“ у Сомбору и председник Управног одбора Спортског центра „Соко“ у Сомбору. 

 Живим у Сомбору, ул. Славише Вајнера Чиче 9Е. Ожењен сам и имам троје деце и двоје 

унука. Кућни број телефона +381 (0)25 44 33 73, моболни телефон +381 63 82 66 506. 

Email: rodic.nedeljko@gmail.com. 
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