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Више је разлога драстичног пада физичких 
способности код савременог човека. У модерној 
цивилизацији преовлађује седентаран (“седећи”) 
начин живота: седење у аутомобилу, на радном 
месту, испред телевизора или компјутера. Резул-
тати студија из целог света, показују да је око 
80% популације недовољно физички активно и 
да у већини развијених земаља преко 50% одрас-
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Сажетак
Програм вежбања под називом „омнибус“ аеробик, представља посебно дизајниран програм вежбања са циљем задовољења 
потреба жена за рекреативним вежбањем, као и мотива за побољшањe физичког изгледа и регулисањe телесне масе. „Омнибус“ 
аеробик у себи садржи различите програмске садржаје чији је основни циљ, поред локалног и општег деловања на организам, 
учинити вежбање интересантнијим и приступачнијим вежбачима. Циљ овог истраживања је да се утврде ефекти примене 
специјално дизајнираног групног фитнес програма на одабране морфолошке карактеристике вежбачица. Истраживање је 
спроведено на узорку испитаника женског пола (n = 10), старости 33,6 ± 6 година, које су до почетка примене експерименталног 
програма водиле седентаран начин живота (мање од 30 минута физичке активности у току недеље). Просечна телесна висина 
испитаница је била 170 ± 6 цм, а просечна телесна маса на иницијалном мерењу износила је 74,2 ± 12,73 кг. Ефекти „омнибус“ 
аеробика праћени су у простору морфолошких карактеристика и моторичких варијабли из простора силе. Након експерименталног 
програма који је трајао шест месеци, три пута недељно у трајању од по сат времена, дошло је до статистички значајних промена 
код већине испитаних варијабли. На основу резултата истраживања може се закључити да посебно дизајниран програм вежбања 
назван „омнибус“ аеробик, доводи до позитивних промена у телесном саставу, као и одабраним моторичким варијаблама из 
простора силе. 
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УВОД 

Савремени услови живота штетно утичу 
на здравље човека. У данашње време просечан 
ниво развоја физичких способности становништ-
ва развијених земаља је све нижи. Људи који се 
не баве рекреативним вежбањем имају све лошије 
физичке способности, што проузрокује озбиљне 
последице по њихово здравље и квалитет живо-
та уопште. 
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ле популације има вишак килограма (Остојић и 
сар., 2003). Хипокинезија, гојазност и психички 
стрес заједно чине морбогени тријас – три фак-
тора који заједно представљају највећи узроч-
ник обољевања и смрти савременог човека. 
Захваљујући развоју медицине у западној Евро-
пи, отприлике сваки четврти становник старији 
ЈЕ од 65 година (Oja & Tuxworth, 1995). Међутим, 
њихове физичке способности су “јако мале”, а 
здравље нарушено, тако да су спречени да живе 
пун и независтан живот у старости. 

Здравље представља способност да се на 
адекватан начин одговори на многобројне изазове 
свакодневног живота и услов је пуне реализације 
животних потенцијала. Један од главних задата-
ка рекреативног вежбања је позитиван утицај на 
здравље, па се у стручној литератури све чешће 
користи сложеница: health related fi tness (Oja & 
Tuxworth, 1995) - здравствено усмерени фитнес 
или скуп физичких способност у вези са добрим 
здрављем у најширем смислу. 

Поред мотива здравља, у мотивацији жена 
за бављење рекреативним вежбањем, значајно су 
присутни и мотиви побољшања физичког изгледа 
и регулисања телесне масе (Стојиљковић, 1994; 
Стојиљковић, 1996). Телесни састав и физички из-
глед се мењају под утицајем вежбања. Развој сна-
ге је углавном праћен повећањем мишићне масе, а 
повећање аеробне издржљивости често је праћено 
смањењем поткожног масног ткива (Стојиљковић 
и сар., 2005). Промене телесног састава могу бити 
још значајније, када се уз специјално програмира-
но вежбање примењује и одговарајући режим ис-
хране (Стојиљковић, Ђорђевић-Никић и Мацура, 
2005).  

Вежбање у циљу смањења прекомерне те-
лесне тежине и телесне масти, углавном се базира 
на коришћењу цикличних аеробних активности у 
комбинацији са вежбама снаге. Цикличне аеробне 
активности, као што су ходање и трчање, такође 
су активности које се најчешће користе у развоју 
аеробне издржљивости, која је најзначајнија фи-
зичка способност са здравственог аспекта. 

Препоруке признатих ауторитета, као 
што су Амерички колеџ за спортску медицину 
(ACSM, 1998), Астранд (Astrand, 1992), у погле-
ду вежбања здравих одраслих особа у циљу кар-
диоваскуларног здравља, се у најкраћем своде 
на четири најважнија савета: 1. Врста вежбања: 
због могућности прецизног дозирања оптерећења 

препоручују се цикличне аеробне активности, 
као што су ходање, трчање, итд. 2. Учесталост 
вежбања: оптимална учесталост је од три до шест 
тренинга недељно. 3. Обим активности: изражава 
се у минутима, а препоручена доза за појединачни 
тренинг износи од 20/30 до 45/60 минута. 4. Ин-
тензитет активности: изражава се у односу на 
максималну фреквенцију срца, а препоручује се 
да фреквенција срца на тренингу буде у зони од 
60-90% од максималне срчане фреквенције.

Довољна количина вежбања умереног ин-
тензитета (55-70% од маx срчане фреквенције) ће 
повољно утицати на телесну масу. Лимитирани 
су научни подаци који би подржали неопходност 
интензивнијег вежбања (> 70% маx срчане фрек-
венце) у циљу редукције и очувања телесне масе 
у дугом периоду (Jakicic еt al., 2001).

Доказано је да су очување безмасне телесне 
масе (lean body mass – LBM), а тиме и очување ме-
таболичког утрошка у миру (resting metabolic rate 
- RMR) услов за очување редуковане телесне масе 
(Lockwood еt al., 2008; Stiegler & Cunliffe, 2006). 

У поступку редукције телесне масе и 
унапређења телесне композиције два глав-
на чиниоца којима се може повољно утицати на 
очување или повећање мишићне масе јесу приме-
на тренинга са отпором (resistance training - RT) 
и исхрана у којој је очуван висок унос протеина 
(не испод 1.5 г/кг телесне масе) (Lockwood еt al., 
2008). 

Можемо закључити да су различите фор-
ме аеробног вежбања супериорне за редукцију 
телесне масе, али добра комбинација и адекват-
но дозирање аеробног и тренинга са отпором тре-
ба да поред редукције телесних масти унапреди 
мишићну снагу и издржљивост што је посебна 
бенефиција, која може довести до адаптације на 
много активнији животни стил код седентерних и 
гојазних особа (Jakicic еt al., 2001).

Организам одрасле жене се разликује од 
организма мушкараца у погледу развоја скеле-
та и мишића, аеробног и анаеробног капацитета 
и укупног учинка у физичким актривностима. С 
обзиром на мањи утицај анаболичких хормона, 
жене поседују мању мишићну масу и испољавају 
мању снагу и издржљивост. На другој страни, код 
жена је израженија покретљивост и окретност, 
оне поседују и бољи осећај за ритам. (Поповић, 
1998)
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Жене поседују виши проценат масног тки-
ва, претежно концентрисан на грудима и кукови-
ма и имају за 33% слабије развијене мишиће. Ко-
сти су мање густине, јачине и тежине. Функцио-
нално постоје значајне разлике у срчаном-судовно 
систему, код плућне вентилације, виталном капа-
цитету и базалном метаболизму. Максимални ае-
робни капацитет је код одраслих жена 25% нижи 
него код мушкараца. Фреквенција срца у миру је 
код жена нешто виша него код мушкараца, а код 
идентичног оптерећења, жене у односу на муш-
карце такође испољавају вишу фреквенцију срца. 
(Поповић, 1998) 

У данашње време, најчешћи вид рекреа-
тивног вежбања жена са циљем задовољења мо-
тива за очувањем здравља, побољшања физич-
ког изгледа и редукције телесне масе су разли-
чити групни фитнес програми, чији је основни 
циљ, кроз континуиран метод рада и дефинисан 
обим оптерећења, развијање аеробних способно-
сти уз задовољење естетских критеријума вежба-
ча (Мандарић, 2005) .

Групни фитнес програми су програми 
вежбања чији се принципи вежбања базирају 
на принципима АЕРОБИКА Кенета Купера, 
односно принципима физиологије физичког 
напора. Давне 1971. године Џеки Соресен долази 
на идеју да, поштујући принципе које је поставио 
Кенет Купер, промовише аеробно вежбање уз 
музику, које у својој структури садржи плесне 
кораке (плесни аеробик). Од тада, па до данас, 
милиони поклоника аеробика, превасходно жена, 
подстакнути жељом за лепим изгледом, очувањем 
здравља и забавом, вежбају, „денс’’, „софт’’, 
„степ’’, „слиде’’, „кик боксинг’’, „кардио-фанк’’, 
„аква’’ аеробик уз примену музике различитих 
музичких праваца (латино, диско, фанки, хип-
хоп, афро, џез, етно, итд.) (Мандарић, 2007). 
Сви ти различити програми вежбања се данас 
сврставају у групу тзв. групних фитнес програма. 
Заједничка карактеристика свих групних фитнес 
програма је вежбање у групи уз звуке музике, а 
њихова различитост се огледа у природи кретних 
структура које се примењују у оквиру програма, 
биомеханичким параметрима, намени, као и 
употреби справа и реквизита. 

Предмет истраживања је проучавање ефе-
ката примене групних фитнес програма код веж-
бачица које се баве овим видом рекреативног 
вежбања. Циљ истраживања је да се утврде ефек-

ти примене специјално дизајнираног групног 
фитнес програма на одабране морфолошке карак-
теристике и моторичке способности вежбачица.

МЕТОД

У истраживању је примењен експери-
ментални метод, са иницијалним и финалним 
мерењем и експерименталним фактором у виду 
реализације програмских садржаја омнибус ае-
робика, који је трајао шест месеци. У поменутом 
периоду, експериментални програм реализован 
је три пута недељно у трајању једног часа од сат 
времена, у аеробик клубу ''Шпанац'' из Ниша.

Протокол истраживања

За потребе истраживања, од стране аутора 
овог рада, дизајниран је оригиналан програм 
вежбања под називом „омнибус“ аеробик. Омнибус 
аеробик спада у групне фитнес програме, a карак-
теришу га различити програмски садржаји чији је 
основни циљ деловање на аеробну издржљивост, 
снагу и покретљивост вежбачица.  

Програм „омнибус“ аеробика садржи два-
наест различитих часова аеробног вежбања уз 
музику, од којих се сваки спроводи само једном 
у четири недеље (учесталост вежбања је била 3 
пута недељно, укупно 12 часова у току 4 недеље 
– на сваком часу по једна врста аеробног програ-
ма). Главни разлог за дизајнирање овако комплек-
сног програма вежбања било је запажање из прак-
се аутора овог рада, да је монотонија која се јавља 
код вежбачица услед једноличног понављања го-
тово идентичних часова у дужем временском пе-
риоду, један од важних разлога за напуштање 
групно вођених програма аеробног вежбања. Да 
би програм „омнибус“ аеробика успешно био из-
веден потребно је имати и свестрано едукованог 
стручњака, а то је у овом случају један од ауто-
ра овог рада (К. Тодоровић). У пракси је могуће 
да овакав програм са једном групом вежбача 
реализује неколико стручњака, од којих би свако 
реализовао по неколико часова месечно, радећи 
програме за које је најбоље оспособљен. Нарав-
но могуће су и другачије комбинације различитих 
програма аеробног вежбања од оних који су иза-
брани у овом раду.
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Сваки час „омнибус“ аеробика подељен 
је на уводни, главни и завршни део. Уводни део 
часа чија је основна сврха физиолошко увођење 
и припрема организма за интензивније вежбање 
у главном делу часа, састоји се од припреме 
оних мишићних група које ће највише бити ан-
гажоване у главном делу часа. Основне карак-
теристике су: рад са малим амплитудама покре-
та, вежбе лаганог истезања, умерен темпо рада и 
координацијски једноставне вежбе. Главни део 
часа састоји се из аеробног дела и дела за веж-
бе снаге, а разликује у зависности од програм-
ског садржаја који се примењује на том часу. Зав-
ршни део тренинга је као и уводни, по структури 
садржаја сличан на сваком часу, а његова основ-
на карактеристика је постепено смиривање орга-
низма применом вежби истезања оних мишићних 
група које су највише биле ангажоване у главном 
делу часа, у комбинацији са вежбама дисања и 
релаксације (Мандарић, 2003). Сваког наредног 
месеца у оквиру програмских садржаја повећава 
се број понављања, а делимично и број вежби, ко-
раци, као и делови кореографија. 

Програм омнибус аеробика састоји се из 
следећих програмских садржаја:

1. Кореографисани аеробик - изводе се и 
увежбавају разне плесне кореографије уз 
одређену музику.

2. „Воркаут” по моделу Џејн Фонде – вежбе 
се изводе без реквизита (вежбе обликовања, 
плесни кораци, вежбе снаге и покретљивости 
праћене звуцима актуелне музике).

3. Aеробик са бучицама – бучице (1кг) се 
користе при вежбању у главном делу часа. 
На том тренингу изводе се у већој мери 
вежбе за горњи део тела (вежбе за руке, 
рамена, леђа и абдомен).

4. Aеробик са теговима за ноге – тегови за 
ноге (0,5кг и 1кг) користе се при раду у 
главном делу часа. На том тренингу изводе 
се претежно вежбе за  доње екстремитете 
(ноге и глутеална регија).

5. Aеробик са лоптама – за ову врсту аеробика 
од реквизита се користе велике лопте, као и 
мале лопте од 0,2кг. Уз помоћ лопти јача се 
и истеже мускулатура целог тела.

6. „Денс” аеробик – овај вид аеробика обух-
вата интензивније покрете уз музику пра-
ће не слободним плесом, као и плесом у 
паровима.

7. Aеробик са елементима јоге – на овом 
часу се психофизичка хармонија постиже 
дисањем карактеристичним за јогу и 
спорим контролисаним покретима из разних 
почетних положаја специфичних за јогу.

8. Стречинг – у првом делу главног дела часа 
изводе се покрети изометријске контракције 
у трајању од 10 секунди. У другом делу 
часа изводе се вежбе истезања. Истезање 
мускулатуре целог тела наставља се до 
краја часа.

9. Програм вежбања са еластичним тракама 
– вежбе са еластичним тракама изводе се у 
главном делу часа, пре аеробног дела.

10. „Кик” аеробик – елементи кик-бокса 
изводе се у главном делу часа. Најпре се 
уче и усавршавају покрети, да би се касније 
изводили експлозивније, уз одређену 
музику. Покрети се изводе углавном рукама.

11. Тае-бо (са џаковима и без) – програм 
аеробног вежбања уз примену елемената 
борилачких вештина (ударци рукама и 
ногама, ставови).

12. Фолк аеробик – на часу фолк аеробика 
увежбавају се кораци народних плесова 
Србије.

 
Експериментални програм је трајао 24 

недеље, часови су одржавани три пута недељно 
(понедељак – среда – петак), трајање појединачног 
часa је било 60 минута. Часови су одржава-
ни у сали аеробик клуба “Шпанац’’ у Нишу, у 
вечерњим часовима. 

Пре почетка примене експерименталног 
програма извршено је иницијално мерење, а на-
кон истека 24 недеље обављено је и финално 
мерење. Пре укључења у програм вежбања свака 
испитаница подвргнута је медицинском прегледу 
од стране спортског лекара. Ни једна од испита-
ница која је укључена у програм није пријавила, 
нити је код ње утврђена нека медицинска препре-
ка за учествовање у програму вежбања. Ни једна 
од испитаница није у време учествовања у про-
граму имала неки други редован облик физичке 
активности, нити је учествовала у неком другом 
експерименталном програму. Ни једна од испита-
ница није користила никаква додатке исхрани сем 
мулти-витаминско/минералних, нити је значајно 
мењала начин исхране у току експерименталног 
програма.  
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Узорак испитаника

Узорак испитаника чиниле су одрасле осо-
бе женског пола (n = 10), старости 33,6 ± 6 годи-
на, које су до почетка примене експериментал-
ног програма водиле седентаран начин живота 
(мање од 30 минута физичке активности у току 
недеље). Све испитанице су пре почетка упозна-
те са истраживањем и добровољно су пристале да 
учествују у њему. Просечна телесна висина ис-
питаница је била 170 ± 6 цм, а просечна телесна 
маса на иницијалном мерењу износила је 74,2 ± 
12,73 кг.  

Узорак варијабли и начин њиховог 
мерења

Полазећи од постављеног предмета и циља 
истраживања испитане су следеће морфолошке 
карактеристике:

• телесна висина (ТВ);
• телесна маса (ТМ);
• индекс телесне масе (БМИ);
• обим струка (ОСтр);
• обим кукова (ОКук);
• индекс струк/кукови (ИСтр/Кук);
• обим натколенице (ОНкл);
• обим потколенице (ОПкл);
• обим надлакта (ОНла);
• обим груди (ОГру).

Из простора моторичких способности ис-
питане су моторичке варијабле из простора силе 
и то:

• дубоки чучањ паралелних стопала у ши-
рини рамена,

• склекови,
• подизање у сед са ногама савијеним у 

зглобу колена.

Сва мерења су обављена истога дана у 
јутарњим часовим. Антропометријске варијабле 
су мерене по протоколу Интернационалног био-
лошког програма, у стандардизованим условима. 
Телесна висина је мерена на калибрисаном стади-
ометру са заокруживањем на најближих 0,5 цм, а 
телесна маса је мерена на калибрисаној клиничкој 
скали са заокруживањем на најближих 0,1 кг. 

У склопу главног дела часа у првој недељи 
експерименталног програма извршена је најпре 
обука извођења вежби, а затим тестирање силе 

неколико најважнијих мишићних група, у циљу 
прецизнијег дозирања интензитета дела тренин-
га који се односио на развој снаге. Испитанице су 
након загревања радиле следеће вежбе:

• дубоки чучањ паралелних стопала у 
ширини рамена (Стојиљковић и сар., 2005);

• склек са шакама постављеним шире од 
ширине рамена и ослонцем на коленима 
(Стојиљковић и сар., 2005);

• подизање у сед са ногама савијеним у 
коленима под углом од приближно 90° – 
тзв. „трбушњаци” (Ojа & Tuxworth, 1995).

На крају експерименталног програма обав-
љена су финална мерења морфолошких карак-
теристика и моторичких способности – простор 
силе.

Статистичка обрада података

Сви подаци прикупљени истраживањем су 
обрађени поступцима дескриптивне и компара-
тивне статистике. Из простора дескриптивне ста-
тистике израчунате су аритметичка средина (АС) 
као мера централне тенденције и стандардна 
девијација (СД) као мера дисперзије. Из простора 
компаративне статистике урађен је једносмерни 
t-тест за зависне узорке ради утврђивања стати-
стичке значајности разлика између иницијалног 
и финалног мерења. Код варијабле „индекс обим 
струка / обим кукова“ урађен је двосмерни t-тест 
за зависне узорке, јер није било могуће предви-
дети у ком смеру ће се десити промене, одно-
сно да ли ће под утицајем вежбања доћи до већег 
смањења обима струка или обима кукова. Ниво 
значајности је подешен на p ≤ 0.05 (*) и p ≤ 0.01 
(**). Добијени подаци су обрађени применом ста-
тистичког пакета VassarStats. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

После 24 недеље примене комплексног 
груп ног фитнес програма под називом „омни-
бус аеробик“, дошло је до статистички значајне 
промене код већине праћених антропометријских 
варијабли (табела 1). Телесна маса испитани-
ца је редукована у просеку за 4,5 кг, што је дове-
ло и до смањења БМИ за 1,54. Смањење телесне 
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ги узрок који можемо претпоставити (јер немамо 
податке о количини мишићне масе), да је упркос 
смањеној телесној маси као и смањеним обимима 
на финалном мерењу, не само очувана већ мало и 
повећана количина мишићне масе. То говори да је 
до смањења телесне масе дошло пре свега на ра-
чун смањење количине телесне масти, што је сва-
како позитиван ефекат примене експериментал-
ног програма.

стука / обим кукова, што је логично кад видимо да 
је просечно смањење обима струка и кукова гото-
во једнако (5,6 односно 5,1 цм), чиме је и њихов 
међусобни однос остао готово исти.   

масе као последица примене експерименталног 
програма, довело је и до статистички значајног 
смањења свих праћених морфолошких каракте-
ристика обима тела. Једина варијабла која није 
статистички значајно промењена је индекс обим 

Табела 1   Поређење резултата морфолошких карактеристика на почетку и на крају експерименталног 
програма  

варијабла иницијално
(АС ± СД)

финално
(АС ± СД) разлика t p

ТМ (кг) 74.20 ± 12.73 69.70 ± 11.85 4.50 11.21 0.0001**

БМИ (кг/м2) 25.61 ± 3.87 24.07 ± 3.67 1.54 12.75 0.0001**

ОСтр (цм) 88.3 ± 12.15 82.7 ± 11.09 5.6 6.84 0.0001**

ОКук (цм) 102.5 ± 6.49 97.4 ± 6.02 5.1 9.7 0.0001**

ИСтр/Кук 0.86 ± 0.10 0.849 ± 0.10 0.011 1.82 0.1021

ОНкл (цм) 63.6 ± 6.08 60.5 ± 5.81 3.1 3.83 0.0020**

ОПкл (цм) 39.8 ± 4.57 38.2 ± 3.23 1.6 2.75 0.0112*

ОНлк (цм) 31.8 ± 3.99 30.5 ± 3.92 1.3 4.99 0.0004**

ОГру (цм) 102.8 ± 12.67 99.1 ± 11.05 3.7 4.25 0.0011**

* = p ≤ 0.05;  ** = p ≤ 0.01

Након 24 недеље примене „омнибус аеро-
бик“, дошло је до статистички значајне проме-
не код свих праћених моторичких варијабли из 
простора силе (табела 2). У све три вежбе ви-
шеструко је повећан број исправних понављања 
до „отказа”. Пошто у све три вежбе оптерећење 
представља сопствена телесна маса, која је то-
ком експерименталног програма смањена (про-
сечно за 4,5 кг), то може делимично објаснити 
овако добре резултате на финалном мерењу. Дру-

Табела 2   Поређење резултата моторичких тестова на почетку и на крају експерименталног програма

варијабла иницијално
(АС ± СД)

финално
(АС ± СД) разлика t p

Чучњеви 5.4 ± 0.84 18.1 ± 2.56 -12.7 -17.02 0.0001**

Склекови 2.3 ± 0.67 11.8 ± 3.77 -9.5 -8.5 0.0001**

Подизање у сед 5.1 ± 0.99 28.2 ± 2.2 -23.1 -47.94 0.0001**

* = p ≤ 0.05;  ** = p ≤ 0.01
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Добијени резултати истраживања, могу се 
упоредити са резултатима неколико истраживања, 
у којима се наводе утицаји одређених експери-
менталних програма вежбања на морфолошке ка-
рактеристике и моторичке способности испита-
ника. 

Испитанице (старости 31,1 ± 8,1 год., теле-
сне тежине 65,34 кг, n = 7), које вежбају у тере-
тани минимално шест месеци 2-5 пута недељно, 
имале су БМИ = 23,04 кг/м2  (Макивић, Ђорђевић-
Никић, Мацура и Стојиљковић, 2007), што је 1,03 
кг/м2  мање него код наших испитаница. Поред 
наведеног, у поменутом истраживању испитани-
це су оствариле боље резултате у моторичким 
варијаблама из простора силе (51,43 “трбушњака» 
наспрам 28,2 и 22,71 склекова наспрам 11,8 у на-
шем истраживању), иако су у нашем истраживању 
испитанице вишеструко повећале број исправ-
них понављања до “отказа’’, чиме морамо бити 
задовољни. Наведени бољи резултати, у помену-
том истраживању су очекивани, јер су испитани-
це на сваком тренингу у теретани, изводиле веж-
бе за трбушне мишиће, као и вежбе са теговима. 
Мањи БМИ, као и бољи резултати у моторичким 
варијаблама из простора силе, код испитаница 
које тренирају у теретани, може се објаснити ду-
жим бављењем физичким вежбањем, учесталијим 
бројем тренинга у току недеље (2-5 пута), већим 
трајањем појединачног тренинга (80 до 100 мину-
та), као и специфичним програмом тренинга, који 
се по свом садржају разликовао од програмских 
садржаја “омнибус’’ аеробика (укључивао је више 
вежби снаге). 

Пре и после шест недеља тренинга усмере-
ног пре свега ка смањењу телесне масти, тестира-
но је седам гојазних црнкиња (21 ± 1 год.). На по-
четку и на крају измерена је телесна тежина (76,8 
± 12,5, наспрам 75,0 ± 12,0 кг) и проценат телесне 
масти (на почетку 33 ± 4%, а на крају 31,7 ± 3,9 
%), а разлике су статистички значајне (Szmedra, 
Lemura & Shearn, 1998). Забележене промене те-
лесне масе су мање него у нашем истраживању 
(смањење телесне масе за 1,8 кг, наспрам 4,5 кг 
у нашем истраживању), а и проценат телесне ма-
сти је релативно мало смањен, што би могло да се 
објасни већом дужином трајања нашег експери-
менталног поступка. 

Истраживање које је спроведено на узор-
ку 30 испитаница између 30-45 године, које 
су добровољно учествовале у програму ае-

робика у трајању од пет месеци, 2 тренинга 
недељно, указује на значајне квантитативне про-
мене у простору неких морфолошких и мото-
ричких варијабли (Fučkar, 1997). У поменутом 
истраживању разлика у телесној маси између 
иницијалног и финалног мерења износила је 4,25 
кг, док је у нашем истраживању износила 4,5 кг, 
указујући да су забележене промене телесне масе 
скоро идентичне. Статистички значајне промене 
уочене су и у процени моторичких варијабли из 
простора силе (трбушњаци, склекови, чучњеви), 
као и у нашем истраживању. 

Под утицајем десетонедељног програма 
плесног аеробика, који се реализовао три пута 
недељно у трајању од по 50 минута, на узорку 29 
испитаница старости 25-30 година, уочене су ста-
тистички значајне промене у простору морфо-
лошких карактеристика и функционалних спо-
собности (Eickhoff, Thorland & Ansorge, 1983). 
Резултати наведеног истраживања указују на 
смањење индекса телесне масе за 1,2 кг/м2 , што 
је за 0,34 мање него у нашем истраживању. Ре-
зултати указују да аеробни програми вежбања уз 
музику, без обзира на дужину трајања програма, 
статистички значајно утичу на смањење телесне 
масе испитаница. 

Након анализе резултата нашег истра-
живања, може се закључити да је “омнибус’’ ае-
робик, позитивно утицао на телесну композицију 
и моторичке способности испитаница.  

ЗАКЉУЧАК

Програм вежбања под називом “омни-
бус’’ аеробик, који се састоји од дванаест разли-
читих програмских садржаја вежбања уз музи-
ку, дизајниран је од стране аутора рада да би се 
спречила монотонија која се јавља код вежбачи-
ца услед понављања готово идентичних часова у 
дужем периоду, што је један од важних разлога 
за напуштање групно вођених програма аеробног 
вежбања.

Након шест месеци спровођења, про-
грам “омнибус’’ аеробик је довео до статистички 
значајних промена праћених варијабли из просто-
ра морфолошких карактеристика и моторичких 
способности испитаница.



66

Стојиљковић С, и сар. Ефекти примене „омнибус“ аеробика... ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2010; 64 (2): 59-67

научна конференција Физичка активност 
и здравље, (стр. 13-21). Београд: Факултет 
спорта и физичког васпитања

7.  Мандарић, С. (2003). Ефекти програмираног 
вежбања уз музику код ученица седмих 
разреда основне школе (Докторска 
дисертација). Београд: Факултет спорта и 
физичког васпитања 

8.  Мандарић, С. (2005). Примена аеробика у 
припреми плесача модерног плеса. Уредник 
није наведен. Зборник радова: Међународна 
научна конференција Црногорске спортске 
академије (стр. 297-302). Подгорица: Црно-
горска спортска академија

9.  Мандарић, С. (2007). Аеробна гимнастика 
(спортски аеробик) као спортска грана. Фи-
зичка култура, 61(1-2), 118-125.

10.  Митић, Д. (2001). Рекреација. Београд: Фа-
кул тет спорта и физичког васпитања

11.  Oja, P., & Tuxworth, B. (editors) (1995). Eurofi t 
for adults - Assessment of health-related fi tness. 
Tampere (Finland): Council of Europe, Commit-
tee for the development of sport and UKK Insti-
tute for health promotion research. 

12.  Остојић, С., Мазић, С., и Дикић, Н. (2003). Те-
лесне масти и здравље. Београд: Удружење за 
медицину спорта Србије

13.  Поповић, Р. (1998). Антрополошке детер-
минанте успеха у ритмичко-спортској гим-
нас тици (емпиријско-научни приступ). Ниш: 
СИА

Код појединачних морфолошких каракте-
ристика статистички значајно су смањене: теле-
сна маса испитаница, обим струка, кукова, натко-
ленице, потколенице, надлакта и груди. Смањење 
телесне тежине и измерених обима, проузроко-
вало је статитички значајно смањење БМИ (ин-
декс телесне масе) за 1,54 кг/м2. У простору мо-
торичких варијабли (простор силе) статистич-
ки значајне промене уочене су код свих праћених 
варијабли (чучњеви, склекови, подизање у сед), 

у којима је вишеструко повећан број исправних 
понављања до “отказа’’. 

На основу резултата истраживања, може се 
закључити да “омнибус’’ аеробик, односно при-
мена различитих програмских садржаја (сходно 
музици, употреби реквизита, кретних структу-
ра) из којих је он сачињен, доводи до позитивних 
промена у телесном саставу, као и одабраним мо-
торичким варијаблама из простора силе. 
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