
Curriculum vitae 

Данило Попов 
Име и презиме 

мастер професор физичког 

васпитања и спорта 
звање 

 

е-mail: popovdanilo@gmail.com 

телефон

: 

062 445 867 

 

ФОТОГРАФИЈА 

 

 
Лични подаци 

Име (име родитеља) и презиме Данило ( Јован) Попов 
Датум и година рођења 06.01.1971. Сента 

Адреса становања Вука Караџића 29/1 

Телефон 062 445 867; 024 816 737 

Пол мушки 
 

Образовање 

Основно образовање (назив школе) ОШ „25 мај“ - Сента 

Средње образовање (назив школе) МСЦ „ 8.октобар“ – Сента, Економски-трговински смер 
Високо образовање (назив 

високошколске усанове) 
Спортска академија - Београд ( више образовање) 

Факултет спорта и физичког васпитања – Универзитет Нови Сад 

(Основне студије) 

Факултет за спорт и туризам Тимс- Нови Сад- Универзитет Едуконс 

 ( Мастер студије) 
Додатна стручна оспособљавања 1. Лиценца за рад у образовању под бројем 129-152-2322/2014, 

Покрајински секретеријат за образовање, прописе, управу и 

националане мањине-националне заједнице, Нови Сад 

2. Уверење о провери знања мађарског језика за рад у образовању , 

02.02.2012. Универзитет У Новом Саду под бројем 02-147/58 ,  

Филозофски факултет Нови Сад. 

3. ФИБА лиценца за тренерски рад у кошарци број 2008019654 од 

дана 05.02.2008 / FIBA Coach/ 

4. Лиценца за рад у школском спорту број од дана 30.10.2021. број 

001002, Београд, Савез за школски спорт Србије 

5. Лиценца за делегата ( ср) у фудбалу – ранг ФСВ, број 486-15/29 - 

2022/23. 

 

Радно искуство 

Назив организације 

(школе/клуба/савеза/удружња) у којем 

сте радили 

Текстилна идустрија Земун 

Временски период (од-до): 1991- 2000 

Позиција: Шеф малопродаје у Сенти 

Опшшите радно искуство:  
 

Радно искуство 

Назив организације 

(школе/клуба/савеза/удружња) у којем 

сте радили 

Основна школа „ Стеван Сремац“ 

Сенћанска гимназија 

Временски период (од-до): 2005- 2016. /     2020-   

Позиција: Професор физичког васпитања и спорта 



Опишите радно искуство:   
 

Радно искуство 

Назив организације 

(школе/клуба/савеза/удружња) у којем 

сте радили 

Општина Сента 

Временски период (од-до): 2016-2020. 

Позиција: Члан Општинског већа за спорт, омладину и комуналне делатности 

Опишите радно искуство: Услед огромног искуства у вођењу спортских организација и самог 

тренерско педагошп.р.увео сам велике промене у развоју спорта ОС. 
 

Радно искуство- ( функције при спорту) 

Назив организације 

(школе/клуба/савеза/удружња) у којем 

сте радили 

Спортски савез општине Сента - председник 

Кошаркашки клуб „ Плави кош“ – председник, тренер 

Одбојкашки клуб „ Сента“ – председник 

Временски период (од-до): 2009-2016 

Позиција: Председник УО и председник Спортског савезаопштине Сента 

Опшшите радно искуство: Велико искуство у раду са свим спортским организацијамагде сам 

успео да израдим две Стратегије развоја спорта ОС, уведем 

категоризацију спортских клубова  као и нови начин финансирања за 

коју смо добили највишу награду из области спорта на територији 

АПВ. 
 

Стручна усавршавања, програми обуке, курсеви, семинари 

Назив програма обуке, датум, 

бодови, ко је идао уверење о 

похађаној обуци: 

 

1.  Сертификат о одслушаном семинару о корпоративном управљању 

    јавним предузећима, октобар 2021. "Б.А.Y.цом", д.о.о. – 

Предузеће за развој информационе технологије, Матице Српске 64, 

Београд Центар за едукацију - Македонска 21/ИВ, Београд 

2. Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких 

способности у настави физичког васпитања, 23.11.2017 (8), Факултет 

спорта и физичког васпитања, Београд 

3.Школа игара- увод у спорт, 13.12.2014. (8), Центар за усавршавање 

Кикинда 

6. Активне школе, 18.10.2014. (1), Скупштина АП Војводине , Нови 

Сад 

7. Јединство одељенске заједнице, њено развијање кроз унапређење 

квалитеа ЧОС-а. 07.02.2016. ( 16 ),, 

8. Школа без насиља, Модул 5 Обука за руковођење одељењем, ( 6) 

08. мај 2012, Основна школа „Стеван Сремац“ 

9. Развијање физичких спосовности и едукација ученика за добру 

физичку форму током целог живота“, 06.12.2019.(8), Центар за 

здравље, вежбање и спортске науке 



 10. Унапређње наставе српског као нематерњег језика у основној 

школи, 08.04.2010. 8 (20) , Педагошки завод Војводине 

Нови Сад 

11. Комуникацијска компететност наставника у функцији 

унапређења квалитета рада у школи. ( 16 ) , 21.06.2014., Центар за 

стручно усавршавање Кикинда 

12. Мотивација за учење и психолошки принципи учења (16), 

18.12.2011., Основна школа „Стеван Сремац“ Сента 

13. Школа без насиља за ОШ; Обука за рад са ридтељима у области 

превенције насиља ( 3), Основна школа „ Стеван Сремац“ Сента 

14. Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница Модул 1-3. 

део (16), 17.05.2015.Пројекат подршка развоју људског капитала 

у истраживању-Опште образовање и развој људског капитала, 

Београд 

15. Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница Модул 1-1.-1 

део (16.сати), 17.07.2015. Пројекат подршка развоју људског 

капитала у истраживању-Опште образовање и развој људског 

капитала, Београд 

16. Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница Модул 1-1.-2 

део (8), 17.07.2015. Пројекат подршка развоју људског капитала 

у истраживању-Опште образовање и развој људског капитала, 

Београд 

17. Школа без насиља за ОШ; Модул 3 Вредности, правила и 

реституција ( 6 ), Основна школа „ Стеван Сремац“ Сента 

18. Мали фудбал и кондиционо вежбање, ( 8), 14.12.2019. Друштво 

педагога физичког васпитања Војводине 

19. Примена ИКТ у настави физичког васпитања , 15.12.2020. ( 26 ), 

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу. 

20. Планирање и реализације наставе физичког и здравственог 

васпитања у новој школској години, (2), 28.08.2020. Друштво 

педагога физичког васпитања Војводине- вебинар 

21. Препознавање превенција и корекција постуралних поремећаја у 

млађем школском узрасту, ( 8), 05.12.2020, Савез за школски спорт 

Србије – вебинар 

22. Час телесног вежбања као основни оперативни облик наставе 

физичког васпитања- четврти део, (16), 27.09.2014. , Друштво 

педагога физичке културе Србије- Зрењанин 

23. Садашњост и будућност у перспективи,(сертификат) Новембар 

2019, Универзитет Де вест „ Василе Голдс“ Арад, Асоцијајција 

професора физичког васпитања и спорта, Арад Румунија 

24. Партиципација младих са хендикепом и да је оснажен за 

планирање, међуресорну сарадњу и спровођење практичних 

видова подршке за младе са хендикепом у реализацији 

омладинских активности, (сертфикат), 18.06.2017., Удружење 

студената  са хендикепом, Београд. 

25. Уверење о провери знања мађарског језика за рад у образовању , 

02.02.2012. (Уверење) Универзитет У Новом Саду, Филозофски 

факултет Нови Сад. 

26. Физички активни ученици, здравије одрастање, 

квалитетније школе, 12.11.2016.  (8), Друштво педагога 

физичког васпитања Војводине Центар за усавршавање 

Кикинда 
27.  Примена едукативне платформе у раду са ученицима на 

даљину,14.07.2022, Клет , (1), Београд 
    31.   Примена едукативне платформе у раду са ученицима у 

школи,19.03.2022, Клет , (1), Београд 

     32. Програм обуке за запослене у 

     образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан 

        наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних 



 образовних материјала, Завод за унапређивање образовања и 

васпитања,(19.5),  Београд 

33. Сертификат о успешној обуци и положеном тесту „ Етика и 

интегритет“, Агенција за спречавање корупције, Београд, 

дел.број 22/45 од дана  04.10.2022. 

 

Страни језици 

Језик Мађарски,  енглески 

Ниво знања Врло добро, основни ниво 

 

Познавање рада на рачунару 

Програм Word, excel, power point.. 

Ниво знања одличан 

 

Признања и спортски резултати 1. Признање поводом Дана педагога од стране Локалне 

самоуправе општине Сента за 20 година рада, Сента, 

07.11.2014. 

2. Захвалница за изузетан допринос у развоју и успесима 

Сенћанског  спорта, Спортски савез општине Сента , 

28.12.2002, Сента 

3. Захвалница за изузетан допринос у развоју и успесима 

Сенћанског  спорта, Спортски савез општине Сента , 

28.12.2006, Сента 

4. Диплома за стручан рад и успешну сарадњу „ Играј за живот 

бави се спортом“,  СО Сента 

5. Захвалница за стручан рад , успешну сарадњу на кампу и 

унапређење кошаркашког спорта, 15.07.2003. Међународни 

кошаркашки камп“ Каста“, Београд 



6. Захвалница за стручан рад , успешну сарадњу на кампу и 

унапређење кошаркашког спорта, 15.07.2005. Међународни 

кошаркашки камп“ Каста“, Београд 

7. Захвалница за учешће и резултате професора  на Републичком 

такмичењу из српског језика као нематерњег језика 22.мај 

2010.  Министарство просвете РС, Филозофс факултет НС , 

ОШ Млада покољења Ковачица. 

8. Спартакова награда за најбољи спортски савез у АПВ у 2013. , 

за време док сам био председник Савеза, 2013. Спортски савез 

Војводине 

9. Захвалница општине Сента за залагање у области школског 

спорта  за школску 2021/ 2022. и 2020/2022. годину   

10. Спортски резултати; велики број учешћа са школским 

екипима кошарком и одбојком на највишим ранговима 

такмичења. 

11. Диплома  за освојено 3.место  првенства Републике Србије са 

ученицама седмог разреда за пројекат „Твој лајк за наш плес“ 

12. Диплома за освојено 3.место ученица на баскету 9.СОШОВ 

13. Као тренер велики број дечака који су освајали разне 

регионалне лиге у кошарци и наставили у већим клубовима 

такмичења и каријеру. 

14. У функцији председника Одбојкашког клуба 

“Сента“  поносам сам што сам основао одбојку у Сенти и за 

време мог мандата сениорке су обезбедиле и играли виши 

ниво такмичења 

15. Играм и још увек  у Радничким спортским играма-спорта за 

све  у кошарци и  баскету 3:3. 

 

 

Остале вештине, професионалне и 

личне карактеристике 

Дуго времена сам се бавио начином рада спортских организација, 

финансирањем, стратегијама и слично те сам: 

- Аутор и председник Комисије која је израдила две Стратегије 

развоја спорта у општини Сента, 2012-2016; 2017-2020. 

- Аутор сам пројекта „ Превенција насиља деце у основном 

школском узрасту“ 

- Један од аутора  великог броја Одлука и Правилника из 

области спорта у општини Сента, које се и данас примењују 

- За више општина и општини Сента сам урадио Правилнике о 

категоризацији спортских организација и спортских грана 

- Координатор сам био пројекта АПВ „ Активан распуст“ за 

2013, 2014 и 2015.годину. 

- Координатор програма „ Активне школе“, која је акредитована  

2015.године при ОШ, 

- Један од предлагача и аутор изабраног спорта  у оквиру 

редовне наставе 

- Обављао сам функцију потпредседника Школског одбора 

Сенћанске гимназије 

- Председник Спортског савеза општине Сента почев од 2009-

до 2016. године. 

- Председник и оснивач Кошаркашког клуба „ Плави кош“ 

- Председник и оснивач Одбојкашког клуба“ Сента“ 

- Оснивач удружења „ Спорт за све општине Сента“ 

- Оснивач и члан Удружења педагога физичког васпитања и 

спорта општине Сента 

- Оснивач и потпредседник Удружења радника у просвети 

општине Сента 

- Реализатор програма „ Спорт у школе“  Савеза за школски 

спорт Србије 



- Аутор и реализатор програма школе „ Најбоље спортско 

одељење“ 

- Био сам члан такмичарске комисије за такмичарски спорт 

Спортског савеза Војводине, почев од 2014.године 

 

 

 

 


