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Београд, 24.04.2019. године 
Наш број: 136 
БММ 

ПОЗИВ  
СВИМ ЧЛАНИЦАМА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА 

 
НА СЕМИНАР 

„Унапређење знања и информисаности стручњака у спорту о антидопинг  
правилима – антидопинг образовање“ 

 
Поштовани, 

 
Позивамо Вас на семинар Спортског савеза Београда, а под покровитељством Секретаријата 

за спорт и омладину града Београда, под називом „Унапређење знања и информисаности 
стручњака у спорту о антидопинг правилима – антидопинг образовање“ које ће бити одржано у 
уторак, 14. маја 2019. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама Дома ученика 
„Патријарх Павле“, ул.Здравка Челара бр.14 (има обезбеђен паркинг). 
 
             Са циљем стручног усавршавања свих спортских стручњака молимо све чланице да 
уврсте у годишњи план  едукације својих спортских стручњака и да им проследите 
информације о датуму одржавања предавања о којима ћемо вас благовремено обавештавати.  
  

     Спортски савез Београда ће водити  евиденцију о присуству слушалаца на стручним 
саветовањима и семинарима ради издавања потврда и диплома за све учеснике који су имали 
присуство. 
 
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА 14.мај 2019.године 
 
I сесија од 12,00 до 13,30 часова и II сесија од 14,00 до 15,30 часова. Свака сесија обухвата укупно 2  
теме: 

1. „Основе борбе против допинга у спорту“ – др сц. мед. Милица Вукашиновић Весић, 
Антидопинг агенција Србије 

2.  „Исхрана и суплементација у борби против допинга у спорту“ –  др сц. мед.  Марија  
Анђелковић, Антидопинг агенција Србије 
 

 пауза пола сата (послужење кафа, сок)  
 
3. „Дијетна суплементација у спорту“ – Проф. др. Марина Ђорђевић Никић, Факултет 

спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду 
4. „Нова сазнања о методама и средствима у допингу“ – Проф. др. Владимир Јорга, 

Здравствена комисија Спортски савез Београда 
 

Молимо Вас да проследите информацију вашим клубовима и спортским стручњацима како би 
присуствовали на предавањима. Сви семинари и саветовања су бесплатна, али ће улаз бити дозвољен 
само преко списка имена лекара, тренера и осталих заинтересованих лица која се пријаве на мејл  
office@ssab.org.rs или bojana.milicevic@ssab.org.rs   или телефоном 011/3 605 880.  

ЗБОГ ВЕЛИКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ РОК ЗА ПРИЈАВУ ЈЕ 10.мај 2019.године. 
 
Молимо да сви заинтересовани дођу 15 минута раније. 

 
Спортски поздрав                                                                              Генерални секретар 

           Никола Пенић 


