
	

                                       
                             

Факултет за спорт и физичко васпитање 
Универзитета у Приштини 

ФИЕП Србија 
и 

Асоцијација Спорт за све Србије 
ОРГАНИЗУЈУ 

3. MEЂУНAРOДНУ НAУЧНУ КOНФEРEНЦИJУ 
„АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД 

КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС“ 
КОПАОНИК, од 23. до 27. 03. 2016. годинe 

  
             Трећа научна конференција одржана је на Копаонику од 23 - 27. марта 2016. године у 
Конгресном центру хотела Анђела и свечаној сали ЈАТ Апартмана. Организатори ове Конференције 
били су: Факултет за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу, ФИЕП Европа - секција за историју 
физичког васпитања и спорта и Асоцијација спорт за све Србије       
              Конференција је отворена протоколарним поздравима декана Факултета спорта и 
физичког васпитања Приштине са привременим седиштем у Лепосавићу проф. др Верољуба 
Станковића, представника за Србију у ФИЕП-у проф. др Ненада Живановића из Ниша, генералног 
секретара Асоцијације Спорт за све Србије мр Јездимира Марсенића, ректора Универзитета у 
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици проф. др Срећка Милачића, декана 
ФСФВ Београда проф. др Владимира Копривице и декана ФСФВ Ниша проф. др Милована Братића.	
              У програмском делу Конференције основне реферате имали су проф. др Ненад Живановић на 
тему Теорије физичке културе као одраз друштвене стварностии и проф. др Душан Митић на тему 
Усмерена добровољност као активни облик педагошког рада.У току Конференције представљено   
више од 50 стручних и научних саопштења, а сваке вечери су била организована и по два предавања 
по позиву из области теорије физичке културе и спортске медицине: 
  Утицај савремених технолошких промена на физичке активности људи, Скијање као средство 
побољшања моторичких способности деце, Моторичке способности хип-хоп плесача и плесачица, 
Дијагностика и лечење повреда предњег укрштеног лигамента колена и Етиологија и механизми 
повређивања истог, итд, затим више предавања  о допингу у спорту и исхрани спортиста које су  
одржале представнице Анти-допинг агенције др Милица Вукашиновић Весић и др Марија 
Анђелковић. 
 У оквиру скупа одржан је и састанак редакције часописа Физичко васпитање и спорт кроз векове. У 
овом часопису биће објављени неки од радова који су саопштени на овој конференцији  
     На Конференцији, осим проф. др Ненада Живановића. члана УО Друштва, учествовало је више 
педагога физичке културе,чланова Друштва. 
  
(Више информација о овој конференцији можете погледати на сајту: фиеп-србија.нет) 
 


