
 

Душан Науновић

Браон појас 

 

Професионално искуство

 Аикидо је почео да тренира 2006 године, а 
тренерским радом у 
секцијама на Новој Галеници и 
 Учествовао је на око 

 Душан Науновић 
на Звездари. Тиме је стекао вештину 3Д моделовања и визуелизације, укључу
дизајн производа, ентеријера и екстеријера. Т
и. Вешт је у цртању и сликању, искуство је стеакао у школи стрипа 

Развојни пут

1986. г. 5-ог октобра, рођен је у Београду
1993. г. похађа ОШ „Ђура 
образовање у ОШ „Максим Горки“ на Вождовцу и завршава је 
2001. г. – 2005
2006. г.- 2014
графички дизајн, у следећој години прешао на индустријски дизајн).
2006. г. у децембру почиње да тренира Реални аикидо у Клубу за борилачке вештине и 
рекреацију „Земун“. 
2011. г. почиње са асистентским радом у секцији „Нова Га
„Сингидунум“.
2014. г. преузима позицију тренера у секцији „Нова Галеника“, под патронатом свог 
тренера, мајстора Дејана Жуже, црни појас 5. Дан.
2016. Напушта тренерску позицију, али наставља са својим редовним тренинзима.
 

Данас Душан Науновић
редовно тренира у клубу за борилачке вештине и рекреацију „Земун“,
годинама 
Старом Граду у 2
истоименој секцији. Основни мотив му је даљи развој у аикидо
борилачким дисциплинама. Подржава рад са оружјем, као што су бокен (дрвени мач) и ђо 
(дрвени кратки штап).
борилачке вештине и рекреацију „Земун“.

У Београду 01.07.2018
 

Душан Науновић  

Браон појас 1. Кју Аикидо

Професионално искуство

Аикидо је почео да тренира 2006 године, а 
тренерским радом у 
секцијама на Новој Галеници и 

Учествовао је на око 

Душан Науновић 
на Звездари. Тиме је стекао вештину 3Д моделовања и визуелизације, укључу
дизајн производа, ентеријера и екстеријера. Т

. Вешт је у цртању и сликању, искуство је стеакао у школи стрипа 

Развојни пут 

ог октобра, рођен је у Београду
. г. похађа ОШ „Ђура 

образовање у ОШ „Максим Горки“ на Вождовцу и завршава је 
2005. г. похађа средњу графичку школу „Милић Ракић“.

2014.г. – Уписује високу стручну школу „Београдска 
графички дизајн, у следећој години прешао на индустријски дизајн).

. г. у децембру почиње да тренира Реални аикидо у Клубу за борилачке вештине и 
рекреацију „Земун“.  

. г. почиње са асистентским радом у секцији „Нова Га
„Сингидунум“. 

. г. преузима позицију тренера у секцији „Нова Галеника“, под патронатом свог 
тренера, мајстора Дејана Жуже, црни појас 5. Дан.

. Напушта тренерску позицију, али наставља са својим редовним тренинзима.

Данас Душан Науновић
редовно тренира у клубу за борилачке вештине и рекреацију „Земун“,

 асистирао 
Старом Граду у 2 екипе, деца и одрасли. Ради
истоименој секцији. Основни мотив му је даљи развој у аикидо
борилачким дисциплинама. Подржава рад са оружјем, као што су бокен (дрвени мач) и ђо 
(дрвени кратки штап).
борилачке вештине и рекреацију „Земун“.

У Београду 01.07.2018

Аикидо 

Професионално искуство 

Аикидо је почео да тренира 2006 године, а 
тренерским радом у клубу за борилачке вештине и рекреацију 
секцијама на Новој Галеници и 

Учествовао је на око 7 клубских и међународних семинара.

Душан Науновић је дипломирао индустријски дизајн на „Београд
на Звездари. Тиме је стекао вештину 3Д моделовања и визуелизације, укључу
дизајн производа, ентеријера и екстеријера. Т

. Вешт је у цртању и сликању, искуство је стеакао у школи стрипа 

ог октобра, рођен је у Београду
. г. похађа ОШ „Ђура Јакшић“. После селидбе 

образовање у ОШ „Максим Горки“ на Вождовцу и завршава је 
. г. похађа средњу графичку школу „Милић Ракић“.

Уписује високу стручну школу „Београдска 
графички дизајн, у следећој години прешао на индустријски дизајн).

. г. у децембру почиње да тренира Реални аикидо у Клубу за борилачке вештине и 
 

. г. почиње са асистентским радом у секцији „Нова Га

. г. преузима позицију тренера у секцији „Нова Галеника“, под патронатом свог 
тренера, мајстора Дејана Жуже, црни појас 5. Дан.

. Напушта тренерску позицију, али наставља са својим редовним тренинзима.

Данас Душан Науновић 
редовно тренира у клубу за борилачке вештине и рекреацију „Земун“,

 у две дечије екипе истоименог клуба
екипе, деца и одрасли. Ради

истоименој секцији. Основни мотив му је даљи развој у аикидо
борилачким дисциплинама. Подржава рад са оружјем, као што су бокен (дрвени мач) и ђо 
(дрвени кратки штап). Данас редовно 
борилачке вештине и рекреацију „Земун“.

У Београду 01.07.2018 

  

Аикидо је почео да тренира 2006 године, а 
лубу за борилачке вештине и рекреацију 

секцијама на Новој Галеници и у центру града 
клубских и међународних семинара.

је дипломирао индустријски дизајн на „Београд
на Звездари. Тиме је стекао вештину 3Д моделовања и визуелизације, укључу
дизајн производа, ентеријера и екстеријера. Т

. Вешт је у цртању и сликању, искуство је стеакао у школи стрипа 

ог октобра, рођен је у Београду 
Јакшић“. После селидбе 

образовање у ОШ „Максим Горки“ на Вождовцу и завршава је 
. г. похађа средњу графичку школу „Милић Ракић“.

Уписује високу стручну школу „Београдска 
графички дизајн, у следећој години прешао на индустријски дизајн).

. г. у децембру почиње да тренира Реални аикидо у Клубу за борилачке вештине и 

. г. почиње са асистентским радом у секцији „Нова Га

. г. преузима позицију тренера у секцији „Нова Галеника“, под патронатом свог 
тренера, мајстора Дејана Жуже, црни појас 5. Дан.

. Напушта тренерску позицију, али наставља са својим редовним тренинзима.

 је од почетка ученик Жужа Дејана, 
редовно тренира у клубу за борилачке вештине и рекреацију „Земун“,

у две дечије екипе истоименог клуба
екипе, деца и одрасли. Ради

истоименој секцији. Основни мотив му је даљи развој у аикидо
борилачким дисциплинама. Подржава рад са оружјем, као што су бокен (дрвени мач) и ђо 

редовно тренира у првој екипи код Жужа Дејана у Клубу за 
борилачке вештине и рекреацију „Земун“.

  

Аикидо је почео да тренира 2006 године, а 5 
лубу за борилачке вештине и рекреацију 

у центру града – „Аикидо секција Сингидунум“.
клубских и међународних семинара.

је дипломирао индустријски дизајн на „Београд
на Звездари. Тиме је стекао вештину 3Д моделовања и визуелизације, укључу
дизајн производа, ентеријера и екстеријера. Такође се добро служи графичким дизајном 

. Вешт је у цртању и сликању, искуство је стеакао у школи стрипа 

 
Јакшић“. После селидбе 1997

образовање у ОШ „Максим Горки“ на Вождовцу и завршава је 
. г. похађа средњу графичку школу „Милић Ракић“.

Уписује високу стручну школу „Београдска 
графички дизајн, у следећој години прешао на индустријски дизајн).

. г. у децембру почиње да тренира Реални аикидо у Клубу за борилачке вештине и 

. г. почиње са асистентским радом у секцији „Нова Га

. г. преузима позицију тренера у секцији „Нова Галеника“, под патронатом свог 
тренера, мајстора Дејана Жуже, црни појас 5. Дан. 

. Напушта тренерску позицију, али наставља са својим редовним тренинзима.

је од почетка ученик Жужа Дејана, 
редовно тренира у клубу за борилачке вештине и рекреацију „Земун“,

у две дечије екипе истоименог клуба
екипе, деца и одрасли. Радио је као тренер на Новој Галеници у 

истоименој секцији. Основни мотив му је даљи развој у аикидо
борилачким дисциплинама. Подржава рад са оружјем, као што су бокен (дрвени мач) и ђо 

тренира у првој екипи код Жужа Дејана у Клубу за 
борилачке вештине и рекреацију „Земун“. 

   

 година се бави
лубу за борилачке вештине и рекреацију 

„Аикидо секција Сингидунум“.
клубских и међународних семинара.

је дипломирао индустријски дизајн на „Београд
на Звездари. Тиме је стекао вештину 3Д моделовања и визуелизације, укључу

акође се добро служи графичким дизајном 
. Вешт је у цртању и сликању, искуство је стеакао у школи стрипа 

1997. г у Земуну, наставља основно 
образовање у ОШ „Максим Горки“ на Вождовцу и завршава је 

. г. похађа средњу графичку школу „Милић Ракић“.
Уписује високу стручну школу „Београдска Политехника“, Београд (смер: 

графички дизајн, у следећој години прешао на индустријски дизајн).
. г. у децембру почиње да тренира Реални аикидо у Клубу за борилачке вештине и 

. г. почиње са асистентским радом у секцији „Нова Галеника“ и у центру града у клубу 

. г. преузима позицију тренера у секцији „Нова Галеника“, под патронатом свог 
 

. Напушта тренерску позицију, али наставља са својим редовним тренинзима.

је од почетка ученик Жужа Дејана, 
редовно тренира у клубу за борилачке вештине и рекреацију „Земун“,

у две дечије екипе истоименог клуба, као и у клубу 
као тренер на Новој Галеници у 

истоименој секцији. Основни мотив му је даљи развој у аикидо
борилачким дисциплинама. Подржава рад са оружјем, као што су бокен (дрвени мач) и ђо 

тренира у првој екипи код Жужа Дејана у Клубу за 

  

се бавио асистенско 
лубу за борилачке вештине и рекреацију „Земун“ и његовим 

„Аикидо секција Сингидунум“.
клубских и међународних семинара. 

је дипломирао индустријски дизајн на „Београдској Политехници“, 
на Звездари. Тиме је стекао вештину 3Д моделовања и визуелизације, укључу

акође се добро служи графичким дизајном 
. Вешт је у цртању и сликању, искуство је стеакао у школи стрипа „Ђорђе Лобачев“.

. г у Земуну, наставља основно 
образовање у ОШ „Максим Горки“ на Вождовцу и завршава је 2001. г. 

. г. похађа средњу графичку школу „Милић Ракић“. 
Политехника“, Београд (смер: 

графички дизајн, у следећој години прешао на индустријски дизајн). 
. г. у децембру почиње да тренира Реални аикидо у Клубу за борилачке вештине и 

леника“ и у центру града у клубу 

. г. преузима позицију тренера у секцији „Нова Галеника“, под патронатом свог 

. Напушта тренерску позицију, али наставља са својим редовним тренинзима.

је од почетка ученик Жужа Дејана, Shihan
редовно тренира у клубу за борилачке вештине и рекреацију „Земун“, активно

, као и у клубу „Сингидунум“, у 
као тренер на Новој Галеници у 

истоименој секцији. Основни мотив му је даљи развој у аикидо-у, као и у другим 
борилачким дисциплинама. Подржава рад са оружјем, као што су бокен (дрвени мач) и ђо 

тренира у првој екипи код Жужа Дејана у Клубу за 

  

асистенско -
Земун“ и његовим 

„Аикидо секција Сингидунум“.

ској Политехници“, 
на Звездари. Тиме је стекао вештину 3Д моделовања и визуелизације, укључујући и 

акође се добро служи графичким дизајном 
„Ђорђе Лобачев“.

. г у Земуну, наставља основно 

Политехника“, Београд (смер: 

. г. у децембру почиње да тренира Реални аикидо у Клубу за борилачке вештине и 

леника“ и у центру града у клубу 

. г. преузима позицију тренера у секцији „Нова Галеника“, под патронатом свог 

. Напушта тренерску позицију, али наставља са својим редовним тренинзима.

Shihan 6. Dan,    
активно  је 

„Сингидунум“, у 
као тренер на Новој Галеници у 

у, као и у другим 
борилачким дисциплинама. Подржава рад са оружјем, као што су бокен (дрвени мач) и ђо 

тренира у првој екипи код Жужа Дејана у Клубу за 

 

ској Политехници“, 
јући и 

акође се добро служи графичким дизајном 
„Ђорђе Лобачев“. 

. г у Земуну, наставља основно 

Политехника“, Београд (смер: 

. г. у децембру почиње да тренира Реални аикидо у Клубу за борилачке вештине и 

леника“ и у центру града у клубу 

. г. преузима позицију тренера у секцији „Нова Галеника“, под патронатом свог 

 

„Сингидунум“, у 
као тренер на Новој Галеници у 

борилачким дисциплинама. Подржава рад са оружјем, као што су бокен (дрвени мач) и ђо 
тренира у првој екипи код Жужа Дејана у Клубу за 


