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Лични подаци
Презиме и Име:
Адреса:
Телефон:
Е-маил:
Датум рођења:
Место рођења:
Држављанство:

Васиљевић Марко
Бул. Михајла Пупина 103, стан 22,
11000, Нови Београд, Србија.
+381 63.55.33.49, +381 60.64.10.744,
marko.vasiljevic@rzsport.gov.rs; marko.pokretzaokret@gmail.com; vasiljevic83@yahoo.com
30.04.1983.
Краљево,Србија
Србин

Образовање
1990 – 1998
1999 – 2002
2002 – 2009

Основна школа “Живадин Апостоловић”, Трстеник, опште образовање
Гимназија “Вук Стефановић Караџиц”, Трстеник, смер: природно – математички
Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичке културе,
смер:кинезитерапија
звање: професор физичке културе – дипломирани кинезиолог
дипломирао са оценом 10 на тему “Превенција и корекција кифо-лордозе”

Радно искуство
2004

Стручна пракса у Основној школи ”Ђорђе Натошевић - Нови Сад у склопу пројекта
”Правилан раст и развој деце основних школа” (3 месеца)

2003

Стручна пракса у Средњој економској школи ”Светозар Милетић” - Нови Сад у склопу
пројекта ”Алтернативни покрети адолесцената” (3 месеца)

2005

Рад у иностранству, у Сједињеним Америчким Државама за компанију “CONTINENTAL
POOLS INC”. Позиција асистента регионалног менаџера и супервизора регије Марyланд
њест, задужења су ми била рад са људима, запошљавање, тренинг запослених,
одржавање контаката са клијентима, продаја и рекламирање прозивода (4 године)

2008

Стручни сарадник школице спорта ”Спортико” – Нови Сад. Примарне активности су
превентивно и корективно вежбање са децом ради отклањања и спречавања настанка
деформитета (2 године)

2010

Оснивач, организатор и главни тренер школице спорта и корективне гимнастике „Спортић“
при Спортском центру Трстеник. Примарне активности су физичко вежбање,
кинезитерапија и корективна гимнастика за децу предшколског узраста, као и подстицање
деце за физичком активношћу у раном периоду њиховог развоја (1 година)

2010

Стручни сарадник за аналитику и дијагностику Завода за спорт и медицину спорта
Републике Србије. Запослен у сектору за стручни и развојно истраживачки рад у спорту,
одељење аналитике у спорту. Научно истаживачки рад у спорту, дијагностика, моторичка
тестирања, програмирање тренажних процеса и рехабилитација спортиста.
www.rzsport.gov.rs

2011

Стручни сарадник за аналитику и дијагностику Школице спорта и Центра за спортско
усмеравање “Покрет за окрет” – Београд. Дијагностика, моторичка тестирања, утврђивање
постуралног статуса и праћење раста, развоја, здравственог стања и моторичког развоја
деце, рекреативаца и спортиста.
www.pokretzaokret.rs www.centarzasport.rs
www.zdraviprav.rs
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Стручна усавршавања и обуке:
2005

Лиценцирани спасилац и члан Америчког удружења спасиоца на води Ellis & Associates –
Washington DC

2009

Лиценцирани Спасилац и члан удружења спасилаца на води Србије УСВС - Београд

2010

Сертификат о завршеном курсу прве помоци, Завод за хитну и медицинску помоћ РС –
Београд

2011

Обука и усавршавање у домену изокинетичке дијагностике, рехабилитације и
програмирања тренажног процеса на најсавременијем изокинетичком динамометру
произвођача Хумац Норм.
Обуку одржао Paul Spencer-Wimpenny, MSc BHSc MCSP SRP - Енглеска

2011

У заједничкој сарадњи школице спорта “Покрет за окрет” и “Foot point центра” из Београда
две године радио као асистент проф. унив.сци. мед. Ивана Бутковића, ортопедски хирургтрауматолог, на прегледима за утврђивање постуралног статуса и праћење здравственог
стања деце која похађају школицу спорта

2012

Серификат и усавршавање на најновијој технологији у домену утврђивања постуралног
статуса, 3D Postural analisys, Foot Plate PRO static and dinamic analysis (Научне постуралне
анализе у три димензије).
Обуку одржао Stephan Jarosch, дипломирани спортски инжењер - Немачка .

2012

Серификат и усавршавање на најновијем софтверу TEMPLO – Contemplas у домену
утврђивања и праћења постуралног статуса, 3D и 2D Posture analisys (3D и 2D Постуралне
анализе тела).
Обуку одржао Michael Braig, магистар спортских наука – Немачка.

2012

Обука за употребу Spinal Mouse система. Технологије за утврђивање облика и кривина
кичменог стуба.

2014

Сертификат из области сензомоторике и израду идеалних сензомоторичких уложака, видео
анализа хода. Footpower concept.
Обуку одржао Manuel Konig, дирецтор Footpower академије – Немачка.

2014

Обука на Fitmate PRO систему - Тестирање кардиреспираторне функције VO2max . Fitmate
PRO је потврђена метода мерења VO2max, максималним и суб-максималним протоколима
и одређује додатне параметре као што су АТ и HR-VO2 тренинг зоне.

2015

Сертификат из области кардиореспираторне функције организма, композиције тела и
функције метаболизма. Cardioscan цонцепт.
Обуку одржао др. Marc Weitl, специјалиста спортске медицине – Немачка.

2015

Обука на најовијем систему Qualisys /Motion Capture Systems/ за биомеханичке анализе
покрета. Најновија технологија за снимање и анализирање тела у покрету и стајању.
Биомеханичке спортске анализе техника, постуралне анализе и клиничке анализе кретања.

2016

Сертификат из области сензомоторике и израду идеалних сензомоторичких уложака.
Footpower concept – In house training.
Обуку одржао Manuel Konig, дирецтор Фоотпоњер академије – Немачка.
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Пројекти
2011

Пројекат Еурофит Србија, организованог од стране Завода за спорт и медицину спорта
Републике Србије, са задатком лонгитудиналног праћења моторичког развоја деце
основно-школског узраста. За сада само као пилот пројекат у 5 основних школа на општини
Чукарица, Београд.

2011

Од октобра 2011, у оквиру пројекта Министарства за спорт и омладину, „Олимпијска
традиција“, одговоран за сарадњу са Бадминтон савезом Србије у циљу формирања
специфичних батерија тестова за тестирање моторичких способности бадминтон селекција
Србије у оквиру припрерма за Олимпијске игре у Бразилу 2016.

2012

Пројекат “Шта тренираш” организован у сарадњи Завода за спорт и медицину спорта
Републике Србије, Министарства за спорт и омладину и Спортског савеза Србије.

2012

Као стручни сарадник за моторичка тестирања спортиста радио на пројекту “Нике Цханце
Сербиа” са селектором младе фудбалске репрезентације Србије и тренером ФК Црвена
Звезда Александром Јанковићем.

2014

IPA прекогранични програм Србија и Босна и Херцеговина, Унапређење процене
постуралног статуса и статуса кичме – SPINELAB. Пројекат суфинансира Европска унија.

Остале способности
Одговоран, комуникативан, изузетно мотивисан за рад, организован и тимски орјентисан ,истрајан у раду
Језици
Енглески – одлично читање, писање, конверзација (4 године живео у Америци)
Компјутери
Одлично познавање рада на рачунару,
Спорт
Тренирао одбојку у спортским клубовима:
“ОК Младост” – Трстеник
“ОК Војводина” – Нови Сад,
“ОК Стражилово” – Сремски Карловци
Војска
2010 - Цивилни војни рок одслужен у Спортском центру Трстеник
Вожња
Положен возачки испит за Б категорију (16 година активан возач)

