
 

 

Београд, 23.10.2012. године 
Наш број: 187 

 

ПОЗИВ  
ЧЛАНИЦАМА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА 

 
Поштовани, 

 
  У склопу пројекта „Унапређење здравствене заштите спортиста кроз стручна предавања о 
превенцији повреда  и употреби суплемената у исхрани спортиста“ позивамо Вас на четврто 
саветовање, које је заказано за 31.10.2012. године у 13ч у Привредној комори Београда (Кнеза 
Милоша 12/VI спрат). 
 

1. Предавање „Тренажни фактори повређивања у спорту“ - проф. др Владимир Копривица 
2. Предавање „Здравље  зуба и спорт“ - проф. др Јован Војиновић  
3. Питања и одговори 
 
Молимо Вас да у име Вашег савеза делегирате 4 стручна лица (тренера, лекара и сл.) који ће 

присуствовати овом саветовању, уз напомену да ће на крају семинара (након одслушаних свих 6 
предавања) бити додељивани сертификати, потписани од стране чланова Здравствне комисије 
Спортског савеза Београда, који су акредитовани предавачи Српског лекарског друштва. 

Проф. др Владимир Копривица - редовни професор на Факултету спорта и физичког 
васпитања Универзитета у Београду, на катедри Теорија методике спортског тренинга;  стручно се 
усавршавао на Централном државном институту физичке културе у Москви; од 1981. године ради као 
специјалиста за физичку припрему са свим узрастима, од пионирског до сениорског, са 
кошаркашицама и кошаркашима, у више клубова и репрезентативних селекција; више од тридесет 
година предаје на семинарима међународног, националног и локалног нивоа за тренере различитих 
спортских грана и наставнике физичког васпитања; аутор и коаутор великог броја књига, 
монографија, научних и стручних радова. 

Проф. др Јован Војиновић - специјалиста дечје и превентивне стоматологије. Дипломирао 
1980. год. на стоматолошком факултету у Београду. Докторирао је на Медицинском факултету у 
Новом Саду где је једно време био и наставник. Усавршавао се и сарађивао са престижним 
истраживачким центрима и клиникама у Јапану, УСА, Кини, Немачкој, Финској, Француској и др. 
Живи и ради у Београду и Бања Луци. Био је гост предавач на многим међународним конгресима. 
Радио је као експерт СЗО(WHO) за превентивну стоматологију. Руководио је превентивним 
програмом Војводине. Аутор је 15 књига, уџбеника и монографија и преко 100 научних и стручних 
радова. Оснивач и један од власника прве приватне стоматолошке ординације за децу и родитеље 
ДЕНТ ВАФ у Београду која успешно ради од 1990. године. 
 

Напомињемо да ће на саветовање улаз бити дозвољен само преко списка (имена лекара и 
тренера која доставите до 30.10.2012. године). Због утврђене сатнице, молимо да тренери и лекари 
дођу 15 минута раније. 

 
Спортски поздрав, 

     Генерални секретар 
    Мр Зоран Јовановић, с.р. 


