
 

 
 

Директор Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, госп Горан Бојовић, каже: "Завод за спорт и медицину спорта РС је јединствени 

центар у региону који интегрише спорт и медицину спорта у оквиру једне установе. Годинама уназад развијали смо професионални и образовни 

мултидисциплинарни систем који данас функционише у складу са највишим стандардима.  

Такође, радило се и на унапеђењу инфраструктуре али и на континуираној модернизацији када је реч о опреми и усавршавању стручних кадрова. 

Данас смо у могућности да понудимо велики спектар услуга свим професионалним спортистима, рекреативциа али и нашем грађанству. Са 

поносом још могу да истакнем да од свог оснивања, Завод за спорт и медиицину спорта РС представља и научно истраживачку базу када је 

реч о подацима тестирања професионалних спортиста.  

Изузетно велика база података која је настала током дугог низа година истраживачког рада, развија се и даље те тако данас предсатвља 

изузетно вредну ризницу информација од националног значаја за израду норматива не само када је реч о врхунском спорту већ и о смерницама за 

правилан развој наше деце. 

У прилог квалитета нашег рада говори и велика подршка Министарства омладине и спорта Републике Србије. Желим да истакнем да је наша 

установа отворена за сваки вид сарадње – професионални, едукативни или истрачивачки, без обзира одакле долазите." 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Спорт, посебно врхунски спорт је одавно препознат као социјални феномен који генерише позитивне промене у друштву. У Србији, врхунски спорт 

заузима посебно место о чему најбоље сведочи озбиљан однос државе према овом феномену и са друге стране, сјајна одличја која су резултат таквог 

односа. Спорт је у Србији постао неодвојиви део националне културе и данас се велика пажња посвећује спорту као важном чиниоцу у физичком и 

менталном здрављу људи, посебно деце. 

 
 

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије већ деценијама уназад представља окосницу развоја спорта у Србији. Као јединствена 

институција која своју пажњу поклања како врхунским спортистима али тако и најмлађима, непрестано радимо на томе да унапредимо, проширимо и 

побољшамо наше активности. Тиме директно утичемо како на резултате врхунских спортиста, тако и на правилан развој деце и омладине. Наш 

дугогодишњи рад је препознат у новом Закону о спорту где нам је додељен статус Националног тренинг центра чиме нам је указана велика част али и 

дата још већа одговорност. 

 

     Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије је данас база врхунског спорта и то у сваком погледу. Наши стручњаци из разних грана 

медицине, биомеханике, моторичких испитивања, психологије и других научних дисциплина припремају спортисте на путу ка освајању медаља, редовно 

контролишу и прате прогрес спортисте. Поред редовних тестирања, Завод управља спортским објектима који су доступни не само врхунским 

спортистима већ и целокупном грађанству уз пратеће, едукативне, спортске и здравствене програме. 

 

Најмодернија дијагностичка технологија, континуирано образовање запослених, грађење партнерстава са другим, водећим институцијама из области 

спорта и медицине спорта као и константно праћење и примена најновијих трендова у овим областима су оно чиме се Завод посебно поноси с обзиром 

да се ове наше активности директно одражавају и на резултате наших спортиста. 

 

Сезона освојених медаља иза нас најбоље говори о озбиљном односу државе према спорту и поносни смо што је Завод за спорт и медицину спорта 

Републике Србије, у том сјају имао удела. У протеклих годину дана добили смо статус Националног тренинг центра, постали смо незаобилазна тачка 

на мапи спорта Србије и остали смо водећа установа у области медицине спорта не само у земљи већ и у региону, док смо истовремено проширили 

спектар услуга посебно у спортском кампу Караташ који највише користе млади. 

  

 

 



Рeч дирeктoрa 

 
 

Јединствени центар у региону који интегрише спорт и медицину спорта у једној институцији јесте Завод за спорт и медицину спорта Републике 

Србије. Као једина специјализована установа чије су две примарне области спорт и медицина спорта, годинама смо развијали мултидисциплинарни 

систем који данас функционише по највишим стандардима. 

 
 

Годинама уназад унапређивали смо не само инфраструктуру која укључује отворена и затворена купалишта, Дом спортова, тениске, фудбалске и 

друге терене, трим стазу и хотел Трим за смештај спортиста, већ смо упоредо радили и на модернизацији Завода и усавршавању кадрова 

. 
 

Данас, услуге спортистима, рекреативцима и грађанству пружају специјалисти из области спорта и медицине спорта, и то у разним научним 

дисциплинама. Завод је оформио тимове који се баве тестирањима, аналитиком као и научним и другим истраживањима у циљу унапређења врхунског 

спорта и општег здравља становништва. 

 
 

Од свог настанка,Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије је своја истраживања и рад фокусирао на врхунске спортисте. Наша 

континуирана истраживања су ризница драгоцених података за креирање политика које се баве највишим достигнућима у врхунском спорту, али 

правилним развојем деце. У томе активно учествујемо уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије. Сматрамо да су спортисти 

најважнији ресурс наше земље, уз младе који су део наше куће. 

 

Имамо разлоге да будемо поносни зато што нам стално долазе нови људи, млади и они у најбољим годинама, али и они који нам се изнова враћају и 

они који су давних дана бригу о својој кондицији, здрављу и резултатима поверили управо нама. 

 

Позивамо Вас да нас посетите, да осетите спортски дух, да упознате водеће стручњаке из области спорта и медицине спорта и да доживите заиста 

јединствену енергију која нас карактерише. 
 

 

Горан Бојовић  
директор Завода за спорт и  

медицину спорта Републикe Србиje 



 


