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СВИМ ЧЛАНОВИМА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА 

 
Ппщтпвани, 

 
Ппзивамп Вас на щести, ппследои семинар у пвпм циклусу, из гпдищое прпграмске 

активнпсти Сппртскпг савеза Бепграда ппд називпм Ппдизаое капацитета сппртских прганизација 
чланпва ССАБ – перманентна едукација.  

 
 „Раднпправни пплпжај сппртиста и сппртских стручоака“                                                                       

др Дејан Шупут, председник Статутарнп-правне кпмисије Сппртскпг савеза Бепграда 
 
Др Дејан Шупут је диплпмирап 2001. гпдине на Правнпм факултету Универзитета у Бепграду, 

пптпм је 2004. гпдине заврщип ппследиплпмске специјалистишке студије ,,Меначмент јавне управе'' 
на Факултету прганизаципних наука Универзитета у Бепграду, а 2007. гпдине магистрирап је на 
Правнпм факултету Универзитета Унипн на кпме је 2010. гпдине пдбранип дпктпрску дисертацију 
,,Казненпправна защтита сппрта и активнпсти ппвезаних са сппртпм’’. Тренутнп ради у Фудбалскпм 
савезу Србије, претхпднп је бип заппслен у РАТЕЛ-у, у Институту за уппреднп правп из Бепграда, у 
другим државним прганима и у приватнпм сектпру.  

Аутпр је мпнпграфија: ,,Санкципнисаое дппинга у сппрту’’, ,,Казненпправна защтита сппрта’’ и 
,,Правнп уређиваое телекпмуникација у Србији и државама Еврппске уније’’, кпаутпр две 
мпнпграфије и аутпр вище пд седамдесет наушних и струшних радпва пбјављених у наушним 
шаспписима. Бип је директпр Удружеоа за развпј сппртскпг права Србије пд 2008. дп 2011. гпдине, 
председник Арбитражне кпмисије Сппртскпг савеза Србије пд 2008. дп 2010. гпдине и шлан мнпгих 
других кпмисија и тела прганизација у пбласти спппрта. Председник је Атлетскпг савеза Бепграда. 

 
Семинар ћете мпћи да пратите уживп у ппнедељак  16. нпвембра 2020. гпдине са ппчеткпм у 

12:00 часпва, на јутјуб каналу Сппртскпг савеза Бепграда. 
 

Презентација др Шупута ће бити дпступна на сајту ССАБ: 
https://sportskisavezbeograda.org.rs/strucna-savetovanja у петак 13.11.2020. 

 
Др Шупут ће на крају излагаоа давати пдгпвпре на Ваща питаоа, везана за самп предаваое 

или другп из пбласти сппртскпг права, па Вас мплимп да их, укпликп их имате, ппщаљете дп 
ппнедељка на: office@ssab.org.rs.   
 

Мплимп Вас да прпследите инфпрмацију ващим шланпвима какп би сви заинтереспвани 
мпгли да испрате предаваое.  

 
Сппртски ппздрав, 
 

         Генерални секретар,  

                                Никола Пенић, с.р. 
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