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 Области 

интересовања 

 

  

 
• Дозирање и примена напора 
(дозирано оптерећење) 
 
• Хипокинезија, болест 
савременог човека (ризико 
фактор број један) 
 
• Превенција, корекција, 
терапија 
 
• Врхунски спорт, спорт и 
медицина, спортски и 
здравствени туризам, спортско 
новинарство, научно–
истраживачки рад на пољу 
рекреације, физичке културе и 
спорта 

 

Публикације 

 

  

•Доц.др Веско Драшковић: 
„Хипокинезија-болест 
савременог човека“, 
монографија, Задужбина 
Андрејевић, Београд, 2012. 
 
 
 

  

Избори у Звања 

 

 

 

 

• 2019. Редовни члан Академије МИАНУ  

(Међународна Истраживачка Академија Наука и Уметности) 

• 2014. Професор на Кемеровском државном Универзитету у Русији 

на Факултету за биологију, социјално - психолошком Факултету и 

Факултету за физичку културу и спорт. 

• 2014. Научник на пројекту ''Стратешки центар за виталност нације'' 

на Кемеровском државном Универзитету - Русија 

• 2013. Ванредни професор, Факулетет за спорт, Универзитета 

Унион Никола Тесла 

• 2012. Академик - Редовни члан Српске Краљевске асоцијације 

академика иноватора и научника (СКАИН)   

• 2008. Наставничко звање Доцента на Универзитету 

• 2007. Докторирао са тезом: „Ефекти тренажне технологије на 

физичку и радну способност особа са Хипокинетичким синдромом“ 

• 2006. Магистрирао на тему: ”Ефекти кондиционих рекреативних 

фитнес програма на физичку радну способност код особа средњег 

доба” 

• 2005. Постдипломац на Факултету „Браћа Карић“ у Београду 

• 1991. Постдипломац на Факултету физичке културе у Београду  

• 1983. Дипломац Факултета физичке културе у Београду 

 

 
Стручно и научно – истраживачко искуство 

 

  

 

• Универзитет у Београду (универзитетска настава), 

-    члан стручког савета Тенис савеза Југославије, 2006, 

-    тренер ватерполо репрезентације Југославије, 1996, 

-    тренер ватерполо клуба Партизан, 1996–1998, 

• 1987. први приватни студио за спорт, рекреацију и физичку 

културу у Србији Студио №1 (оснивач, аутор програма и 

истраживања). Радни наслов истраживачког пројекта Студија №1: 

»Примена програма оптерећења за категорију људи у урбаној 

средини са циљем подизања физичког статуса на степен здравих 

људи« (савремене технологије физичке културе које решавају 

практичне проблеме савременог човека и унапређују теоријску 

основу и научну доктрину).  

• Клуб »НАУС« (наука, уметност, спорт) – оснивач, аутор програма 

и истраживања, 

• Спортско – рекреативни и здравствени туризам: Жабљак, 

 1992–1995, 

• Бање и лечилишта Србије (у организацији интернационалног 

бизнис клуба), 1992, 

• Пројекат: »Антистрес програм као брига о здрављу људи 

изложених бројним факторима ризика« - Свети Стефан, 1989–1991, 

• Програм активног туризма, Свети Стефан,1989–1991, 



•Чедо Шошкић, Доц. др Веско 
Драшковић са групом 
сарадника: „Тенис без граница, 
90 година од оснивања Тенис 
Савеза Србије“, Београд, 
издање припремљено за 
новембар 2012. 
•Монографија: „Покрет - лек за 
век“ у издању Матице Српске, 
црна Гора, Подгорица 

 

• Златар, 1996. (Клиника за психо–физичку рехабилитацију људи 

изложених разним ризико факторима), 

• Прчањ, 1997. (Практично повезивање теорије и праксе у туризму), 

• Програм Друштва љубитеља природе, Мојковац, 1995., 

• Сарадња са Краљевским тениским клубом, Барселона, Шпанија, 

1997. 

• Спортски камп Кошутњак (Благоја Паровића 156), тенис центар, 

породична рекреација, спортске школе, 1999. 

• Тенис центар Студијо №1, дијагностички центар за процену 

физичког статуса и дозирано оптерећење  1999/2000. 

• Брансњеек гроуп-Покрет Европских Иницијатива: “Токови 21. 

Века“ 

• Истраживачки рад: Потребе рекреације за раднике ПТТ и 

Телекома, процена физичког статуса и ниво едукације запослених, 

1998. 

 
Чланство у професионалним удружењима 

 

  

 

• 2019. Додељена диплома Џудо Савеза Србије, 6. дан 

• 2011. Члан комитета знања Србије КознаС 

• 2007. Председник удружења Кнез Мирослав 

• Члан Удружења стручњака за рекреацију  Србије WLRA (Светска 

организација за  рекреацију и слободно време),  

• Члан ICHPER-SD (Светски концил за здравље, спорт, физичку 

културу и рекреацију) 

 

 
Организатор 

 

  

• Спортски турнири Студија №1, 
• Тенис турнири Студија №1. 
• Културних, научних и стручних манифестација. 

 

 

 

 

 

 

 


