
 

 

Београд, 30.11.2012. године 
Наш број: 211/1 

 

ПОЗИВ  
ЧЛАНИЦАМА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА 

 
Поштовани, 

 
  Обавештавамо Вас да ће шесто саветовање у склопу пројекта „Унапређење здравствене 
заштите спортиста кроз стручна предавања о превенцији повреда  и употреби суплемената у 
исхрани спортиста“, бити одржано у среду 12.12.2012. године у 13ч у Привредној комори Београда 
(Кнеза Милоша 12/VI спрат). 
 

1. Предавање „Улога психолога у психолошкој припреми спортиста“ - др Aна Весковић 
2. Предавање „Инфективне болести код спортиста“ - др Ина Гајић 
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. 

 
др Aна Весковић - запослена на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду, на 

предметима Психологија спорта и Општа психологија; завршила системску породичну психотерапију 
и стекла прво Национални сертификат за психотерапију, а потом и Европски сертификат за 
психотерапију ЕАП. Квалификована за примену Аутогеног  тренинга без аутосугестије (ниво за 
тренере), Хипнозу и хипнотерапију (технике индукције хипнотичког транса) и Кличничку примену 
хипнозе; објавила више научних радова и стручних текстова из области психологије спорта; знања 
која је стекла примењује у психолошкој припреми младих и врхунских спортиста. 

 
др Ина Гајић - специјалиста медицинске микробиологије; докторат из молекуларне 

медицине; сарадник у настави на Институту за микробиологију и имунологију Медицинског 
факултета, Универзитета у Београду, где ради и као истраживач сарадник; учествује у додипломској 
настави из предмета микробиологија и клиничка микробиологија на српском и енглеском језику; 
завршава бројне сертификоване курсеве и обуке од значаја за истраживачку делатност: Добра 
клиничка пракса (GCP), Презентационе вештине, Клиничке студије и медиицнске, безбедност лекова 
и фармаковигиланца, информациони системи. 
 

Напомињемо да ће на саветовање улаз бити дозвољен само преко списка (имена лекара и 
тренера која доставите до 11.12.2012. године). Због утврђене сатнице, молимо да тренери и лекари 
дођу 15 минута раније. 

 
Спортски поздрав, 

     Генерални секретар 
    Мр Зоран Јовановић, с.р. 


