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УВОД
Завод за спорт и медицину спорта РС, имао је у јуну месецу 2014 године, промену
директора, те је у посматраном периоду дошло и до промене осталог дела менаџмета,који је
делимично попуњен из кадровских капацитета Завода.
У периоду од јуна до краја октобра у пословању Завода за спорт и медицину спорта
Републике Србије, а након постављења Горана Бојовића на место директора дошло је до
позитивних промена, стабилизације у смислу ликвидности и солвентности упркос смањењу
прихода који су везани за приходе у летњем периоду, а где су одлучујући фактори
временску услови.
Након постављења новог директора, а у складу са законском регулативом извршен је попис
имовине, обавеза и потраживања, након чега ја сачињен извештај.
У посматраном периоду било је неопходно континуирано и брзо обавити велики број
пословних састанака и комуникација са добављачима из разлога неопходности додатних
уштеда, јер су се уговори о набавци закључивани на бази нереално постављених процена
прихода у текућој години,те је затечене обавезе било неопходно смањити,како се не би
угрозила ликвидност у пословању.
Из напред наведених активности у претходном периду направљена је уштеда око
15.000.000,00 динара, са тенденцијом даљег раста,јер су у току даљи преговори.
У делу потрживања такође је било великих активности,јер су затечени закупци који
годинама нису плаћали своје уговорене обавезe,а нису постојала ни адекватна средства
обезбеђења,која би по потреби могла бити активирана,како би се обезбедила наплата од
стране Завода.
Из напред наведених активности у претходном периoду остварена је спорна наплата
потраживања у износу око 35.700.000,00 динара, са тенденцијом даљег раста,јер су у току
даљи преговори,као и менична наплата.
Посебно је потребно нагласити да део уговора није био покривен средствима обезбеђења,
што је такође одрађено. Тиме је онемогућено даље неплаћање наведених уговорених
обавеза,а Заводу за спорт и медицину спорта РС, је омогућена брза наплата реализацијом
тј.активирањем средстава обезбеђења.
Наведене активности ће и у даљем току рада, бити континуирана активност менаџмента
Завода за спорт и медицину спорта РС.
У претходном периоду, у сарадњи са Министарством омладине и спорта РС, одржано је
више састанака у вези израде Платних разреда,као један од битних заједничких задатака.
Менаџмент Завода је припремио табелу предлога платних разреда за радна места
предвиђена Правилником и систематизацији радних места. Наведени сачињени материјал је
похваљен на заједничком састанку одржаном у просторијама од стране представника
светске банке.
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ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Одељење за јавне набавке и комерцијалне послове спроводи јавне набавке (од
1.априла 2013. године по новом Закону) и реализује набавке на које се не примењује Закон
о ЈН, учествује у изради плана набавки и прати његово извршење, прати реализовање
уговора закључених у поступцима ЈН и извршава и друге послове који су у функцији јавних
набавки у складу са прописима и интерним актима.
Јавне набавке
У 2014. окончано је укупно 20 поступака јавних набавки у укупном износу
93.271.557,00 динара без ПДВ, односно 111.757.181,10 динара са ПДВ, и то:
-

8 поступака велике вредности у укупном износу 76.230.798,00 динара без ПДВ, а
91.476.957,00 динара са ПДВ;
12 поступака мале вредности у укупном износу 17.040.759,00 динара без ПДВ, а
20.280.224,10 динара са ПДВ.

Набавке на које се закон не примењује
У 2014. окончано је укупно 24 поступак на који се закон не примењује у укупном
износу 6.185.532,08 динара без ПДВ, односно 7.032.923,34 динара са ПДВ.

Укупно је реализовано јавних набавки у вредности од 117.942.713,18
динара без ПДВ-а, а план набавки за 2014 годину износио је 145.164.653,00
динара. Што значи да је извршено 81,25% од планираних набавки.
Упоредни показатељи за 2012., 2013. и 2014. годину су следећи:

2014.
-

укупан број поступака
поступци велике вредности
поступци мале вредности

-

вредност без ПДВ
вредност са ПДВ

20
8
12

93.271.557,00
111.757.181,10

2013.

2012.

37
1
36

47
6
41

77.815.852,68
87.537.662,16

102.147.203,81
117.339.708,62
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У протеклој години изјављено је 5 (пет) захтева за заштиту права, од тога
Републичка комисија је у целини поништила два поступка, један поступак је делимично
поништила и један захтев подносиоца је одбијен, један захтев за заштиту права је у току.
Такође, изјављен је један захтев за заштиту права од стране Завода, који је
наручилац Рукометни Савез Србије усвојио.
Од значајних набавки радова могу се издвојити: израда и монтажа система за
загревање воде соларном енергијом у објекту Дома спортова – Националном тренинг
центру.
Од опреме за тестирање спортиста треба истаћи опрему за фунционалну дијагнозу и
анализу тренажног процеса, опрему за биомеханичку анализу кретања и опрему за мерење
мишићне масе као и 3Д систем за анализу кретања - 7 камера 4Mpixel, 180/360Hz, а од
медицинских уређаја и опреме за медицинско тестирање: ЕКГ апарат, јон анализатор,
аутоклав, медицинска опрема за испитивање кардио-респираторне функције, три комплета,
биоелекртични анализатор (биоимпеданца) за одређивање телесне композиције, три
уређаја, портабл – ултразвучни апарат за кардиолошку дијагностику,један уређај.
Служби за одржавање је набављен један комунални трактор (у току закључење
уговора).
У Одељењу за ЈН у току 2014. до 04. децембра реализоване су и остале набавке (које
нису јавне), по основу 879 примљених захтева.
УОдељењу за јавне набавке у току године промењена су три шефа одељења, што се
није одразило на квалитет рада, јер је у другом делу године значајно повећана ефекасност
у раду.
ИЗВЕШТАЈ СЕКТОРA МЕДИЦИНЕ И ПСИХОЛОГИЈЕ СПОРТА

Током дванаестомесечног периода, обухваћене су све услуге које је Сектор медицине и
психологије спорта остварио као и реализације програма, едукативног карактера и учешће
на манифестацијама од значаја за Завод.
Сектор медицине и психологије спорта је наставио са својим радом, усавршавањима,
набавком нове опреме и апарата и то све са циљем да буде у сваком погледу установа која
ће спортистима, тренерима, рекреативцима и свим осталим учесницима у спортским
активностима на једном месту пружити врхунску услугу у домену посла којим се баве њени
запослени.
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Делатност Сектора медицине и психологије спорта огледа се у обављању
свакодневних
спортскомедицинских
прегледа,
лабораторијске
дијагностике,
антропометријских мерења, ултразвучних прегледа срца, спирометријских испитивања,
ергометријских и ергоспирометријских тестирања, пружања услуга корективних и
превентивних вежби везаних за кориговање постуралних поремећаја, услуге физикалне
медицине и рехабилитације, у оквиру Лабораторије за психологију – обављање психолошких
тестирања и у оквиру Стоматолошке службе пружање превентивних и терапијских услуга.
Поред наведених услуга и током 2014. године
лекари Сектора медицине и
психологије спорта су обављали медицинско обезбеђење у амбуланти на отвореним
пливалиштима, као и у амбуланти Дома спортова.
У оквиру активности везаних за реорганизацију, сектор медицине и психологије
спорта је иницирао обнову медицинске опреме, настављено је стручно усавршавање
кадрова (специјалистичке студије спортске медицине и педијатрије), наставило се са
организацијом програма едукативног карактера,...
У оквиру извештаја, анализирани су параметри:
1.
2.
3.
4.
5.

број извршених услуга и врсте услуга
кампови и теренски рад медицинске службе
манифестације на којима смо присуствовали
одржавање континуираних медицинских едукација
остале активности

1. ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ И ВРСТЕ УСЛУГА
У сектору медицине и психологије спорта, (укључујући амбуланте на Кошутњаку,
Ташмајдану и Дому спортова) у периоду од 01.01. до 28.12.2014. године прегледано је:

Број извршених
услуга

Ташмајдан

Кошутњак и Дом
спортова

Укупно

ЈАНУАР

418

752

1170

ФЕБРУАР

578

926

1504

МАРТ

824

1224

2048

АПРИЛ

812

1062

1874

МАЈ

599

1013

1612

6

ЈУН

183 (до 12.06.)

1005

1188

ЈУЛ

/

792

792

57 (од 25.08.)

818

875

СЕПТЕМБАР

431

936

1367

ОКТОБАР

685

1202

1887

НОВЕМБАР

669

936

1605

ДЕЦЕМБАР до 28.12.

440

754

1194

5696

11420

17116

АВГУСТ

Укупно

ВРСТА УСЛУГЕ

Број

ККС (комплетна крвна слика)

12563

Биохемијске анализе крви

1462

Физикални преглед (основни преглед)

14487

ЕКГ запис

13649

Антропометријска мерења

14993

Тестови оптерећења (провокације))

4667

Ергометријска тестирања

540

Ергоспирометријска тестирања

933

Спирометрија

1204

Овера такмичарске књижице (подразумева лекарски преглед)

9217

Преглед специјалисте кардиолога
Ултразвучни преглед срца

82
1249

Холтер ЕКГ-а

66

Холтер притиска

21
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Преглед деце за школски спорт
Стипендисти МОС-а

583
780 (такође су
репрезентативци)

Репрезентативци

472

Учесници у летњим Олимпијским играма

34

Учесници у зимским Олимпијским играма
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Прегледи рекреативаца

1025

Прегледи у оквиру терена и кампова

840

Прегледи у оквиру ПАХЕТА „Coca Cola“

466

Преглед специјалисте физикалне медицине и рехабилитације

277

Физикална терапија

716

Стоматолошке услуге

1580

Услуге Лабораторије за психологију:
процена основног психолошког статуса – 1306
консултације – 81
социометријска процена спортске екипе – 6
основна biofeedback процена – 1
процена психолошког статуса тренера – 6
процена психолошког статуса судија – 3
процена у циљу спортског усмеравања – 1









2. ТЕРЕНИ И КАМПОВИ
•
•

•

терен у Београду - Спортска Академија „Сењак“ од 21.-24.01.2014., 07.04.2014. и
25.05.2014. године – (63 прегледа)
камп Караташ од 25.07. – 26.07.2014. године, обављено је укупно 21
спортскомедицински преглед и психолошка тестирања младих перспективних
спортиста, јуниорске Рагби селекције (1996 и 1997 годиште)
камп Голубац од 06.08. – 07.08.2014. године, обављено је укупно 83
спортскомедицински преглед и психолошка тестирања младих перспективних
спортиста, једриличара
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•
•
•
•

•
•

терен у Руми 05.08.2014. године, обављено је 58 прегледа деце из дијаспоре
терен у Старој Пазови 18.08.2014. године, обављено је 50 прегледа женске
фудбалске селекције У19
терен у Београду на хиподрому, прегледано 37 младих фудбалера, деце из
дијаспоре, у договору са Спортским Савезом Србије
терен на Копаонику од 25.08. – 27.08.2014. године, у договору са Спортским
Савезом КИМ-е и Спортским Савезом Србије (прегледано 70 деце са Косова и
Метохије)
терен у Зубином Потоку од 02.06.– 07.06.2014. године у оквиру фестивала спорта
на Косову и Метохији, обављено је 125 прегледа деце
терен у Звечану од 07.10. – 10.10.2014. године, обављено је 49 прегледа деце

У оквиру пројекта ПАХЕТ „Coca Cola“ обављени су прегледи деце школског узраста од првог
до четвртог разреда у следећим градовима:
•
•
•
•
•
•

Смедерево 21.02.2014. године (105 прегледа)
Аранђеловац 07.03.2014. године (56 прегледа)
Младеновац 02.06.2014. године (79 прегледа)
Панчево 13.06.2014. године (98 прегледа)
Прибој 12.10.2014. године (123 прегледа)
Рума 20.11.2014. године (99 прегледа)

3. МАНИФЕСТАЦИЈЕ
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

акција „Шта тренираш“ – Бачка Паланка 05.03.2014. године.
акција „Шта тренираш“ – Сомбор 12.06.2014. године.
акција „Шта тренираш“ – Крушевац 16.04.2014. године.
породични Фестивал у Београду 25.05.2014. године.
акција „Шта тренираш“ – Златибор 18.08.2014. године.
акција „Шта тренираш“ – Свилајнац 18.09.2014. године.
акција „Шта тренираш“ – Рума 08.10.2014. године.
летњи фестивал спортске рекреације у Сутомору од 17.09. – 21.09.2014.
године, одржана стручна трибина под називом „Позиционирање спорта за све
у националним стратегијама развоја спорта“
дечија спортска недеља „Сењак" у Београду 16.09.2014. годне.
XIV Дечији сајам у Београду 17.10.2014. године.
учешће на Сајму спорта у Београду, 27.11. – 29.11.2014. године (учешће са
предавањима на стручном делу трибине, презентације на штандовима)

4. ЕДУКАЦИЈЕ
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•
•
•

•

•

„Превенција и терапија оралних болести и повреда орофацијалне регије код
спортиста“ 04.04.2014. године.
„Значај психологије у спорту“ 11.04.2014. године.
учешће на традиционалном X –том јесењем Фестивалу здравља под називом
„Свако добро“ од 25.09. – 26.09.2014. године на трибини на којој су одржана
стручна предавања (укупно 4 из сектора медицине)
стручна трибина интернационалног карактера под називом „Уколико нешто не
измеримо, не можемо ни да га контролишемо“, одржана је 21.10.2014. године.
у хотелу „Трим“ ЗСМСРС
„Савремени начини лечења најчешћих повреда коштано-зглобног система код
спортиста“ 05.12.2014. године.

5. ТЕРЕНИ И КАМПОВИ
•
•

•

•
•
•
•

•
•

терен у Београду - Спортска Академија „Сењак“ од 21.-24.01.2014., 07.04.2014.
и 25.05.2014. године – (63 прегледа)
камп Караташ од 25.07. – 26.07.2014. године, обављено је укупно 21
спортскомедицински преглед и психолошка тестирања младих перспективних
спортиста, јуниорске Рагби селекције (1996 и 1997 годиште)
камп Голубац од 06.08. – 07.08.2014. године, обављено је укупно 83
спортскомедицински преглед и психолошка тестирања младих перспективних
спортиста, једриличара
терен у Руми 05.08.2014. године, обављено је 58 прегледа деце из дијаспоре
терен у Старој Пазови 18.08.2014. године, обављено је 50 прегледа женске
фудбалске селекције У19
терен у Београду на хиподрому, прегледано 37 младих фудбалера, деце из
дијаспоре, у договору са Спортским Савезом Србије
терен на Копаонику од 25.08. – 27.08.2014. године, у договору са Спортским
Савезом КИМ-е и Спортским Савезом Србије (прегледано 70 деце са Косова и
Метохије)
терен у Зубином Потоку од 02.06.– 07.06.2014. године у оквиру фестивала
спорта на Косову и Метохији, обављено је 125 прегледа деце
терен у Звечану од 07.10. – 10.10.2014. године, обављено је 49 прегледа деце

У оквиру пројекта ПАХЕТ „Coca Cola“ обављени су прегледи деце школског узраста од првог
до четвртог разреда у следећим градовима:
•
•
•
•

Смедерево 21.02.2014. године (105 прегледа)
Аранђеловац 07.03.2014. године (56 прегледа)
Младеновац 02.06.2014. године (79 прегледа)
Панчево 13.06.2014. године (98 прегледа)
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•
•

6.

Прибој 12.10.2014. године (123 прегледа)
Рума 20.11.2014. године (99 прегледа)

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

7.

акција „Шта тренираш“ – Бачка Паланка 05.03.2014. године.
акција „Шта тренираш“ – Сомбор 12.06.2014. године.
акција „Шта тренираш“ – Крушевац 16.04.2014. године.
породични Фестивал у Београду 25.05.2014. године.
акција „Шта тренираш“ – Златибор 18.08.2014. године.
акција „Шта тренираш“ – Свилајнац 18.09.2014. године.
акција „Шта тренираш“ – Рума 08.10.2014. године.
летњи фестивал спортске рекреације у Сутомору од 17.09. – 21.09.2014.
године, одржана стручна трибина под називом „Позиционирање спорта за све
у националним стратегијама развоја спорта“
дечија спортска недеља „Сењак" у Београду 16.09.2014. годне.
XIV Дечији сајам у Београду 17.10.2014. године.
учешће на Сајму спорта у Београду, 27.11. – 29.11.2014. године (учешће са
предавањима на стручном делу трибине, презентације на штандовима)

ЕДУКАЦИЈЕ
•
•
•

•

•

„Превенција и терапија оралних болести и повреда орофацијалне регије код
спортиста“ 04.04.2014. године.
„Значај психологије у спорту“ 11.04.2014. године.
учешће на традиционалном X –том јесењем Фестивалу здравља под називом
„Свако добро“ од 25.09. – 26.09.2014. године на трибини на којој су одржана
стручна предавања (укупно 4 из сектора медицине)
стручна трибина интернационалног карактера под називом „Уколико нешто не
измеримо, не можемо ни да га контролишемо“, одржана је 21.10.2014. године.
у хотелу „Трим“ ЗСМСРС
„Савремени начини лечења најчешћих повреда коштано-зглобног система код
спортиста“ 05.12.2014. године.

8. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ И ЗАДАЦИ
•

званично отварање прве периферне амбуланте у Вршцу 17.10.2014. године уз
подршку Министарства омладине и спорта

11

•

•
•

преговори о сарадњи медицинског сектора ЗСМСРС-е са Црном Гором и
отварање спортскомедицинске амбуланте на Жабљаку уз пружање стручне
помоћи
преговори о потписивању уговора о сарадњи Завода за спорт и медицину
спорта РС и УДК Тиршова
потписан уговор о сарадњи ЗСМСРС-а и Факултета за физичку културу у Нишу
20.10.2014. године.

СЕКТОР ЗА СТРУЧНИ И РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ

1.

Контрола тренираности спортиста

У табели 1 је представљене су бројчане вредности тестирања по услугама и према
различитим корисницима
Табела 1. Број тестирања у односу на врсту тестирања и тип корисника

Врста
тестира
ња

Стипенди
сти

Репрезента
ција

Комерција
лни
корисници

Фестив
али и
сајмови

Укупн
о

Изокинетичка
дијагностика

318

141

14

30

503

Лабораторијско
тестирање

230

144

7

2

429

103

162

694

550

714

124

192

1580

Теренско
тестирање
Укупно

381

У односу на првих 6 месеци 2014, друга половина године се одликује значајним
повећањима у броју тестирања. То је са једне стране очекивано због кампова који се
започињу од јуна и трају до августа. Међутим, повећање броја тестирања није само
приметно у теренским тестирањима (279% не рачунајући тестирања на
фестивалима) већ и на изокинетичком динамометру који представља једну од
наших технолошки најбољих али и најскупљих услуга (368%). Укупно процентуално
повећање броја тестирања у другој половини године, не рачунајући тестирања на
фестивалима је 44%.
Следеће године, планира се а) развој нових услуга (нове батерије тестова и
протоколи), и б) повећавање квалитета услуга (боља усклађеност протокола у
односу на потребе спортиста и тренера). Такође, планира се повећање обима
тестирања пре свега врхунских спортиста и репрезентативаца и повећано
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ангажовање у привлачењу комерцијалних корисника. На основу просека обављених
прегледа у претходном периоду, очекивана пројекција за планирани број моторичких
тестирања у 2015 години је 1500 тестирања (не рачунајући тестирања на
фестивалима).

2.

Научно истраживачки и развојни рад
Зборници међународних стручних скупова
М34 – четири абстракта
Монографија националног значаја
М42 – спремна за штампање
Часописи међународног значаја:
М21 – један рад послат за објављивање
М22 – један рад објављен, један рад послат за објављивање
Зборници међународних стручних скупова
М34 – пет абстракта
Завршена је публикација „Разлике у антрополошком
основношколског узраста у Републици Србији 2009 – 2014“

статусу

деце

Пројекти (научни и развојни)
•

Припремљен предлог: Успостављање методологије за праћење и анализу
тренажног процеса и опоравка спортиста,

•

У току је реализација пројекта ,,Унапређење програма превентивно
корективне гимнастике у ЗСМСРС“,

•

Завршен је предлог пројекта „Унапређење софтвера за вођење матичних
евиденција у области спорта Републике Србијеˮ (у току је израда
модификације постојећег софтвера),

•

У току је завршетак пројекта Пахет (преостала 4 града),

•

У припреми је предлог: Успостављање националних стандарда за праћење
физичких способности повезаних са здрављем.

У табели 2 је представљене су бројчане
научноистраживачких и развојних пројеката

вредности

тестирања

у

оквиру

Табела 2. Број тестирања у односу на врсту тестирања и пројекат
Лонгитудина
лно праћење
физичких
способности
и развоја
деце
Врста
тестира

Изокинетичка
дијагностика

ПАХЕТ

Разлике
између
џудиста и
каратиста

111

Ефекти
примење
не
физичке
активнос
ти

Укупн
о

11

13

ња

Лабораторијско
тестирање

22

Теренско тестирање

855

482

Укупно

855

482

22
1337

111

22

1370

Генерални план у наредном периоду је значајно подизање активности и веће
истицање научноистраживачког рада као једне од кључних активности Завода. План
је у наредном периоди боље повезивање са високошколским установама и заједничко
конкурисање са научним пројектима. Критеријуми за набавку нове опреме биће
усмерена на развој нових услуга Завода (комерцијална тестирања) али и
побољшавање услова за истраживачке делатности. Усавршавање сарадника и
учествовање на научним конференцијама биће усклађени са плановима развоја
Сектора.

3.

Стручна подршка у области спорта
Започето је активније укључивање Завода у пружању стручне подршке у области
спорта:
Са Савезом за школски спорт Србије (СШСС) је договорено да Завод буде стручна
подршка у оквиру пројекта „Спорт у школе“. Обавезе Завода ће бити едукација
реализатора програма за спровођење тестирања деце у оквиру пројекта и анализа
података са тестирања. Завод је изабран као стручно и независно тело које треба да
утврди ефекте вежбања у оквиру пројекта. У септембру је потписан уговор са СШСС
којим је Заводу уплаћено 468.000,00 дин за потребе писања и штампања публикације
у оквиру пројекта.
Током новембра и децембра извршена је обука 120 професора физичког васпитања,
реализатора у оквиру пројекта, за спровођење тестирања деце. У 2015. години се
планира унапређење софтвера за прикупљање података са тестирања.
Током новембра и децембра сарадници Завода су започели континуирану подршку
(организација различитих семинара, састанака и разних других експертских
окупљања) тренерима у оквиру пројекта ,,Успостављање методологије за праћење и
анализу тренажног процеса и опоравка спортиста“. Том приликом извршена су два
стручне трибине током којих су тренерима представљене могућности за анализу и
праћење тренажног процеса и опоравка спортиста. Почетком године почиње
иницијатива од стране ЗСМСРС са циљем да се Национални грански савези упознају
са идејом пројекта и постану активни сарадници на пројекту.

4.

Рекреативни програми

У табели 2 је представљене су број корисника рекреативних програма и стручносаветодавне
помоћи у теретани
Табела 1. Број корисника рекреативних програма и стручносаветодавне помоћи у теретани
Стручно
саветодавна
помоћ у
теретани

Рекреативни
програми

Укупно

14

Укупно

15200

3925

19125

Рекреативни програми који су вођени током године су:
• Трим,
• Трим 50+,
• Одбојка 60+,
• Пливање 50+,
• Обука пливања за децу основношколког узраста током летњег распуста,
• Стони тенис током летње сезоне, и
• Корективна гимнастика.
За зимски распуст припремљена су четири програма:
• Рекреативно пливање,
• Зимска школа ст. тениса,
• Аеробик за ученице средњих школа, и
• Зимска школа баскета 3 на 3.
Од градског секретаријата за спорт одобрена средства за реализацију ових програма.
Планови у наредном периоду су подизање нивоа квалитета стручног рада пре свега у
теретани дома спортова. Током децембра месеца извршене су едукације сарадника,
уведено обавезно попуњавање упитника за о процену ризика о физичког вежбања на
основу чега се дају прецизнија упутства за вежбање.

5.

Остало
Набавке
Спречене штетне набавке спортске опреме за коју је накнадно процењено да је цена
била далеко изнад реалне. Набављен је 3Д систем за кинематичку анализу где се након
обуке стварају услови за озбиљније биомеханичке анализе кретања и перформанси.
ИСО стандардизација
Сачињено низ докумената (нпр. упутстава за рад, повезивање са спољашњим
документима) како би се комплетирала неопходна документација. Развојна функција је
била пред одузимањем, али је очувана након покретања 2 нова развојна пројекта.
Стручни надзор
У 2014. години урађена 2 ванредна надзора. С обзиром да је поцењено да су капацитети
Завода знатно већи у погледу овог задатка али и због важности задатка (поверени посао
од стране МОС), у 2015 години је планирано спровођење минимално редовних 130
стручних надзора. Из овог разлога је упућен захтев за именовње нових надзориника.
Осим тога, одржан састанак надзорника и инспектора на којем су усаглашавани ставови
у вези стручног надзора.
Просторна регулација
Одржано више састанака радног тима за припрему плана за обнову Омладинско
спортског кампа „Караташ“
Манифестације и едукације
1. Учествовање на акцији „Шта тренираш“ године у Сомбору, Златибору, Свилањцу,
Руми и Шабцу
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2. Представљени превентивно корективни програми на Дечијем сајму и Дечијем
фестивалу
3. Презентоване три теме на Фестивалу здравља
4. Организована стручна трибина интернационалног карактера под називом „Уколико
нешто не измеримо, не можемо ни да га контролишемо“, одржана је 21.10.2014
године у хотелу „Трим“ ЗСМСРС-а
5. Сајам спорта- Представљене су активности ЗСМСРС на Сајму спорта од 27 до
29.11.2014. године. Том приликом је одржано 5 презентација за тренере и генералне
секретаре. Осим тога сарадници су током 3 дана сајма представили свим
заинтересованим посетиоцима могућности Завода у погледу дијагностике
тренираности спортиста али и осталих учесника у спорту.
6. Презентоване две теме у оквиру усавршавање рукометних тренера
Прва Балкан-Аспетар конференција спортске медицине
•

Урађен предлог изгледа сајта

•

Направљена база контаката факултета спортских наука из окружења

•

Припремљене биографије позивних преавача

Подизање ефикасности рада унутар Сектора
Матичне евиденције
Формулација „питањаˮ у самом софтверу за Матичне евиденције нису била јасна и
једноставна, нису конкретна. Скоро сва питања су била отвореног или слободног
типа, што је додатно отежавало посао и сарадницима Завода и корисницима. Подаци
који су се уносили у базу Матичне евиденције у делу о спортским објектима, углавном
нису били довољно и потпуна да би се извршило рангирање објекта. Претрага
података по одређеним критеријумима у бази није функционисала како треба и
практично није било могуће добијање валидних података. Урађена је потпуна
модификација свих упитника/захтева за унос у свих седам модула МЕ и уноса за
Резултате спортиста Србије. Написан Пројект „Унапређење софтвера за вођење
матичних евиденција у области спорта Републике Србије“. Почела надоградња
софтвера од стране фирме „Софтком“.
Категоризација спортских објеката: по први пут припремљена информација и листа
објеката за објављивање на Сајту Завода „Прелиминарно рангирање спортских
објеката РС“. Извршен обилазак и провера објеката из прве катеогрије (укупно 7
објеката). Сарадња са Сектором за управљање пројектима МОС подигнута на виши
ниво. Стални договори о наредним корацима у даљем заједничком раду (припрема
материјала и презентација за Сајам спорта, предлози за мотивацију корисника за
упис у МЕ, планирање теренске контроле објеката Прве категорије, провера података
о испуњености услова објекта за одржавање великих међународних такмичења,
предлози за унапређење рада....).
Лабораторија за моторичка истраживања
Велики део времена одлазио на неефикасан унос података са тестирања (софтвери
нису били у потпуности усклађени са процесом рада, рачунари у лабораторији нису
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били повезани). Због тога најчешће 2 човека била задужена за унос података са
тестирања и велики део података се уносио ручно (са микрогејт фотоћелија и
оптоџампа). Са свих станица где се радило тестирање морало је посебно да се
скидају и усклађују подаци у дефинисану форму уноса. Званична база података
„ИНФОМЕДИС“ није била прилагођена моторичким тестирањима и није уопште
постојао план како да се унесу подаци са моторичког тестирања у базу, односно да се
повежу са подацима медицинских прегледа. Због тога је у током августа и септембра
започето умрежавање свих рачунара тако да је омогућен унос података одмах након
тестирања у предефинисану форму по принципу ,,умножи-налепи“. Направљени су
додатни софтвери који омогућавају лак експорт и слагање великог броја података са
тестирања неограниченог броја испитаника у дефинисани редослед. Направљена
софтверска прилагођења и установљени начини како да се подаци са моторичких
тестирања унесу у базу и при томе да се увежу са већ постојећим подацима са
медицинских прегледа. Током децембра извршен се унос података за све испитанике
који већ постоје у бази. Почетком 2015. године планира се да ће аутоматизација
писања извештаја у великој мери смањити део времена потребан за реализацију
рутинских послова и омогућити већи обим рада усмерен на развојне делатности.
Пошто је набављен 3Д систем за анализу кретања, током следеће године план је
увођење нових услуга и отварање лабораторије за биомеханичку анализу
кретања у оквиру Сектора. Такође, као приоритет планирана је и набавка
тензиометријских платформа које би даље унапредило биомеханичке анализе
кретања.

6.

Планови за наредну годину
•

Написан план за 2015 и представљен руководству Завода.

•

Повећање броја тестирања за 10%. Побољшавање услуга тестирања (процена
фактора ризика за повређивање, унапређење процене постуралног статуса,
биомеханичке анализе кретања). Увођење система за праћење и анализу
тренажног процеса и опоравка спортиста

•

Планирано је да се значајан део активности усмери, односно да се започне са
редовним надзором над стручним радом у области спорта (минимум 130 редовних
надзора)

•

Набавка нове дијагностичке опреме (платформе сила, ергометри)

•

Организација међународне конференције из спортске медицине

•

Веће ангажовање у смислу подршке тернерима и осталим спортским стручњацима

•

Покретање развојних и научноистраживачких пројеката

•

Усавршавања сарадника (мастер и докторске студије, усавршавање сарадника на
конгресима)

•

Повезивање са акредитованим
заједничких пројеката

високошколским

установама

и

покретање
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ОСТАЛЕ БИТНЕ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС
Омладински камп Караташ
На основу Закључака Владе Србије 05 број 464-11070/2006 од 04. јануара 2007. и 05 број
464-3155/2010 од 13. маја 2010, Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије се
делимичним Решењем службе за катастар непокретности Кладово бр. 952-02-319/2013 од
15.јула 2014 год. уписао као носилац права управљања и коришћења насеља Караташ.
Одлуком директора Завода број 01-3792 од 22. јула 2014. год. формирана је заједничка
Комисија од представника Министарства омладине и спорта и представника Завода са
задатком да изврши попис објеката у насељу Караташ. Дана 23. јула 2014. започет је попис
објеката и опреме на локацији у насељу Караташ.
У раду Комисије је учествовала Гордана Благојевић из Републичког геодетског завода
Службе за катастар непокретности Кладова.
Достављен је допис о попису објеката и опреме у насељу Караташ Шиму Чичкoвићу,
упрaвнику Oмлaдинскoг кaмпa нa Кaрaтaшу, а у међувремену је и обављен телефонски
разговор са њим и упознат је са термином за примопредају објеката, ипак управник Шиме
Чучковић се није појавио на заказану примопредају.
Комисија је уз помоћ Гордане Благојевић, припступила идентификовању и фотографисању
објеката.
На основу Преписа листа непокретности број: 605 КО СИП, кога смо добили у Служби
катастра непокретности Кладово. Према 1. делу листа непокретности који се односи на
зграде и друге објекте, евидентирано је 36 објекта који су припали Заводу и који су
обележени бројевима : 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и 52, док су објекти 23, 24 срушени и
идентификовани су темељи где су се налазили. О тренутном стању објеката начињене су
фотографије и оне се налазе на DVD у документацији Завода.
Води се спор за 16 објеката са Туристичком организацијом Кладово где они покушавају да
докажу да су они изградили те објекте. Укупна површина од 15 хектара 22 ара и 99 м2 на
коју је лоцирано насеље Караташ није спорна, и уписана је у корист Завода. Закључак Владе
Републике Србије по питању преузимања Омладинског кампа Караташ реализован је у
целости (учешће у разним Комисијама везано за примопредају, попис објеката,
комплетирање документације према Катастру Кладова, укњижба објеката на Завод, вађење
копије плана, листа непокретности и локацијске дозволе).
Хотел Трим
У наведеном периоду реализован је стечајном поступку повратак хотела Трим у посед
Завода за спорт и медицину спорта РС, што ће додатно омогућити побољшање услова
смештаја спортиста у току припрема у Првом Националном тренинг центру.
Летњи фестивал спортске рекреације у Сутомору
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У периоду од 17-21 септембра представници Завода су присуствовали традиционалном
летњем фестивалу спортске рекреације у Сутомору, у организацији Асоцијације Спорт за све
Србије и Црногорског Савеза спорт за све.
Том приликом одржан је састанак са министром науке у Влади Црне Горе, проф. др Сањом
Влаховић са којом је дискутовано о могућим видовима сарадње између Завода за спорт и
медицину спорта РС и високошколских установа у Црној Гори на потенцијалним пројектима
са којим би се аплицирало код различитих донатора. Министарка је истакла да су она и
њено министарство спремни да пруже сву подршу успостављању такве сарадње.
На самом фестивалу је успостављен контакт и са проф. др Даном Бадау, са Универзитета
за медицину и фармацију, Таргу Мурес у Румунији. Договорено је да се, као почетак
сарадње са тим универзитетом, крене са припремом мањих пројеката (како бисмо
аплицирали на Еразмус+ програму). Проф. Бадау ће доћи у посету Заводу почетком
децембра 2014.
Остало
30.10.2014.године руководилац службе за спортска удружења и међународне послове,
испред управе за спорт Министарства знаности, образовања и спорта Републике Хрватске је
контактирала телефоном Завод,и изразила жељу да представници министарства знаности,
образовања и спорта, заједно са колегама са кинезиолошких факултета из Сплита И Загребу
дођу у званичну посету Заводу.
Од 3-5 новембра 2014. године одржан је Доха Гоалс Форум у Катару на коме су учествовали
представници Завода за спорт и медицину спорта РС. То је била и прилика да се продуби
сарадња са болницом Аспетар. Представницима болнице је том приликом уручен позив да
узму учешће на сајму спорта у Београаду од 27-29. Новембра, 2014.
Такође је договорено да Завод за спорт и медицину спорта , у Београду у мају 2015.године,
организује научни скуп на коме ће предавачи бити позвани од стране болнице Аспетар а
коме би присуствовали научни радници и спортски лекари из региона.
Представници Завода за спорт и медицину спорта су били у посети Националном спортском
центру Либертас у Риму од 10-12. новембра 2014. године где су дискутовали и дефинисали
видове сарадње на будућим пројектима. Представници Либертаса су такође показали велико
интересовање да учествују на сајму спорта у Београду, али су такође истакли да ће сигурно
доћи и на научни скуп у мају, 2014.године.
Кренуле су припреме за 1. Балканску конференцију спортске медицине Аспетара и
Завода за спорт и медицину спорта РС која ће се одржати од 21.-23. маја 2015. године.
У посматраном периоду обављене су и многе редовне активности које у овом извештају нису
у целости представљене обзиром да се оне врше у континуитету у оквиру обављања основне
делатности Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије.
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