
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије медицине 

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије 

Назив предмета: Безбедност суплементације у спорту (М5-СУПЛС) 

Наставник: Будимка Д. Новаковић, Владимир И. Пилија  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета 

Упознавање студената са суплементацијиом у спорту, законском регулативом, рационалном суплементацјом у спорту, ризицима 

злоупотребе и нежељеним ефектима за задравље спортиста и рекреативаца 

Исход предмета  

Упознавање студената са механизмима дејства дијететских суплемената, рационалном употребом, ризицим од примене недозвољених 

супстанци код спортиста и рекреативаца. У оквиру предмета студенти ће се детаљно упознати са допинг средствима, узимањем биолоског 

материјала за хемијско-токсиколошку анализу, њиховом интерпетацијом и законским одредбама које регулишуупотребу дијетеских 

суплемената у спор 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Дијететски суплементи – дефиниција, подела, законска регулатива 

2. Енергетски напитци 

3. Витамини. Минерали и фитохемикалије 

4. Природне супстанце које садрзе састојке биљног порекла 

5. Протеини ( „за масу“, wхеy протеини и биљни протеини) 

6. Аминокиселине 

7. Ензими 

8. НО реактори 

9. Креатин 

10. Сагоревачи масти и стимуланси (Л-карнитин, кофеин и цленбутерол) 

11. Угљени хидрати;: глукозамин, хондриотин сулфат, глицерол 

12. Природни стимулатори хормона (трибулус террестрис) 

13. Хормони (анаболички стероиди и ГХ) 

14. Допинг контрола и листа забрањених допинг средстава у спорту 

15. Здраствена безбедност дијететских суплемената 

  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Самостално састављање предлога исхране за рекреативце и професионалне спортисте у зависности од постављених циљева у спортским 

активностима. Самостални одабир и прописивање дијететских суплемената у зависности од пола, старости и евентуалниих обољења у 

рекреативном бављењу спортом. 
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Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

15 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 


