ПРОГРАМ
ДЕВЕТОГ НАЦИОНАЛНОГ СЕМИНАРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
СПОРТСКИХ РАДНИКА У СИСТЕМУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

29. н о в е м б а р 2014.
09:00 – 09:45 час.

Регистрација и пријем учесника националног семинара

10:00 – 10:15 час.

Уводна реч – отварање – Вања Удовичић, министар омладине и спорта
Обраћање – Александар Шоштар, председник ССС
– Горан Бојовић, директор Завода за спорт и медицину
спорта Републике Србијe

10:30 – 10:50 час.

Александра Кнежевић, Министарство омладине и спорта: Развојни
фондови Европске уније и начин коришћења

10:50 – 11:15 час.

Загорка Петровић-Златановић-Гигић: Министарство омладине и спорта:
Препоруке за припрему документације ради конкурисања за средства
из различитих извора намењених развоју спортске инфраструктуре
Санда Шимић, помоћница директорке, Сектор за програме прекограничне
сарадње и транснационалне сарадње : Могућности финансирања
пројеката из сектора спорта из ИПА програма прекограничне сарадње
ЕУ

11:15 – 11:30 час.

Ненад Ђорђевић, директор спортског центрa - Пирот: Искуства града
Пирота на изради пројеката за коришћење средстава из фондова
Европске уније

11:30 – 11:45 час.

др Јелена Ивановић, шеф ИНДОК одељења Завода за спорт и медицину
спорта РС: Значај и улога матичних евиденција у спортском систему
Републике Србије

11:45 – 12:15 час.

Никола Малетић, Министартсво омладине и спорта: Методологија
припреме редовних програма националних гранских спортских
савеза, одобрење буџе тских средстава, наменско коришћење и начин
правдања

12:15 – 12:45 час.

Вилијам Лори, менаџер за програм рада полиције у заједници : Млади и
хулигализам на спортским теренима

12:45 – 13:00 час.

др Ненад Ђурђевић, стална конференција градова : Спорт у јединицама
локалне самуправе – Приручник за финансирање програма и развоја
спорта

13:00 – 14:00 час.

П а у з а

14:00 – 14:15 час.

мр Драган Атанасов: Програм развоја спорта на територији општина и
градова у складу са Стратегијом развоја спорта у Републици Србији
за период до 2018.године

14:15 – 14:35 час.

Борко Главач, Универзитет војске Србије, Факултет за спорт и физичко
васпитање, Београд: „Утицај физичке и спортске активности на
морфолошки статус становника Републике Србије – популациони
подаци“

14:35 – 15:00 час.

др Милица Вукашиновић-Весић, директор Антидопинг агенције Републике
Србије: Нови закон о спречавању допинга у спорту и нови светски
антидопинг кодекс права и обавеза спортских савеза за наредни
период

15:00 – 15:20 час.

Бојан Вајагић, секретар Антидопинг агенције Републике Србије: Казнена
политика у складу са изменама светског антидопинг кодекса

15:20 – 16:00 час.

Предвиђено време за питања и дискусију

16:30 – 18:00 час.

Олимпијски Комитет Србије: Трибина са спортистом

