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СПОРТСКИ МИКС ЗА ВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Нај при зна ти ји ле ка ри, 
струч ња ци у обла сти 
ме ди ци не спор та
пре да ва ће на 
тро днев ном кон гре су 
(од 21. до 23. ма ја)
у глав ном гра ду

И
де ја о са рад њи За во да за спорт 
и ме ди ци ну спор та Ре пу бли-
ке Ср би је и спорт ско-ме ди-

цин ске бол ни це Аспе тар из Ка та-
ра по че ла је 2014. го ди не ка да се на 
ин ци ја ти ву, по зна тог и це ње ног у 

све ту про фе со ра Не бој ше По по ви-
ћа, ро ди ла иде ја о по тен ци јал ној са-
рад њи две зе мље. Чу ве ни спор ти ста 
и бив ши ру ко мет ни ре пре зен та ти-
вац ка квог пам ти ста ра Ју го сла ви ја, 
По по вић је по стао из у зет но це њен 
и у кру го ви ма вр хун ске хи рур ги-
је, ор то пе ди је и ме ди ци не спор та 
уна зад ви ше од 20 го ди на. 

Кон фе рен ци ја у ма ју је са мо по-
че так струч не са рад ње ко ја је пла-
ни ра на од 2014. го ди-
не са оче ки ва њем да 
ће као та ква би ти пре-
по зна тљи ва у чи та-
вом ре ги о ну и има ти 
свој жи вот и на ред-
них го ди на. Упра во 
из тог раз ло га, же ља 
са мих ор га ни за то ра и 
но си ла ца Кон фе рен-
ци је, пре све га ди рек-
то ра За во да за спорт 
и ме ди ци ну спорта 
РС Го ра на Бо јо ви ћа 
и ди рек то ра бол ни-
це Аспе тар из Ка та ра, 
др Ка ли фе Ал ку ва-
ри ја, је да се на пра-
ви за јед нич ки ло го 
ко ји ће као та кав би-
ти сим бол пре све га 
при ја тељ ства и пре-
по зна тљи во сти ове 
Кон фе рен ци је. Сам 
ло го је на стао ком-

би на ци јом бо ја две за ста ве, Ср би-
је и Ка та ра, те са мим тим ука зу је на 
свој зна чај и по ре кло. А це ла иде ја, 
на рав но, уз по кро ви тељ ство Ми ни-
стар ства омла ди не и спор та Ср би је, 
ми ни стра Ва ње Удо ви чи ћа... 

- Част ми је и за до вољ ство да 
на ја вим Пр ву срп ску ме ђу на род-
ну кон фе рен ци ју спорт ске ме ди ци-
не. По пр ви пут у Ср би ји, ор га ни-
зо ва ће мо еду ка тив ни скуп свет ског 

фор ма та на ко ме уче ству ју нај зна-
чај ни ја име на да на шњи це из обла-
сти ме ди ци не спор та и спорт ских 
на у ка. Зна чај чи та вог до га ђа ја, ко ји 
је и на ја ва но вог по гла вља, пре по-
зна ло је и Ми ни стар ство омла ди-
не и спор та, у на ме ри да под стак не 
но ве, са вре ме не при сту пе у по гле-
ду на у ке у спор ту, а све то у ин те ре-
су очу ва ња здра вља и оства ри ва-
ња што бо љих спорт ских ре зул та та 

– ре као је на по чет ку раз го во ра а 
у на ја ви Кон фе рен ци је Го ран Бо-
јо вић, ди рек тор За во да за спорт и 
ме ди ци ну спор та.

- За вод са пре ко по ла ве ка по-
сто ја ња, има ве ли ки струч ни по-
тен ци јал, нај са вре ме ни ју опре му 
и ду гу спорт ску тра ди ци ју, и на то 
смо по но сни. Чи ње ни ца да је на-
ша уста но ва већ пу них 59 го ди на 
је ди на ин сти ту ци ја овог ран га у 

ре ги о ну, би ла је и нај бо ља пре по-
ру ка во де ћим струч ња ци ма бол-
ни це Аспе тар за по че так са рад-
ње. Свет ски при зна ти и по зна ти 
док то ри чу ве не бол ни це из До хе 
си гур но да по ста вља ју но ве стан-
дар де у ра ду са вр хун ским так-
ми ча ри ма – под ву као је ди рек-
тор За во да.

Вр хун ска бол ни ца, ка кав је Аспе-
тар да нас, пру жа ле ка ри ма из чи та-
вог све та нај са вре ме ни је уса вр ша-
ва ње из обла сти ме ди ци не спор та и 
са рад њу са нај бо љим ле ка ри ма из 
обла сти хи рур ги је, ор то пе ди је, кар-
ди о ло ги је, ре ха би ли та ци је. Мо гућ-
ност да се ели та ка квом рас по ла же 
Аспе тар да нас пред ста ви Бе о гра-
ду на јед ном ме сту је из у зет на част 
али за хва љу ју ћи пре све га упор но-
сти док то ра Не бој ше По по ви ћа и 
ди рек то ра За во да за спорт Го ра на 
Бо јо ви ћа, по ста ла је за Бе о град и 
Ср би ју ствар ност.

Оно што ће Бе о град да по ка же 
овим ску пом је да Ср би ја та ко ђе 
има сјај не ле ка ре ко ји не за о ста ју 
за ко ле га ма из дру гих кра је ва све та. 
По сле Кон фе рен ци је у ма ју, си гур но 
је да ће Бе о град цео свет по сма тра-
ти пот пу но дру га чи јим очи ма...

СЛЕ ДЕ ЋЕГ ЧЕ ТВРТ КА
(„Пре вен тив ни пре гле ди, 

зна чај и пре по ру ке 
у са вре ме ном спор ту“)

ГО РАН БО ЈО ВИЋ
Мр Го ран Бо јо вић, директор 

Завода за спорт и медицину 
спорта РС,  је еко но ми ста са 
бо га тим ис ку ством у ко мер-
ци јал ним и про из вод ним ком-
па ни ја ма. За ди рек то ра За во да 
име но ва ла га је Вла да Ре пу-
бли ке Ср би је 2014.

Пре не го што  је по ста вљен за 
ди рек то ра За во да, Бо јо вић је ра дио као ди рек тор про-
гра ма у фир ми Зве зда Хе ли ос из Гор њег Ми ла нов ца, 
Ду га ИБЛ – Бе о град, по моћ ник ди рек то ра ДЦБ Хе-
ли ос – Бе о град, ди рек тор про из вод ње у фир ми А.Д. 
Хен ко лор – Бе о град, ге не рал ни ди рек тор фир ме РТР 
Брат сво – Је дин ство из При бо ја, по моћ ник ди рек то-
ра про из вод не ком па ни је РМХК Треп ча из Ко сов ске 
Ми тро ви це и ко мер ци јал ни ди рек тор фа бри ке бо је 
и ла ко ва ЕXТРА из Ву чи трна.

Био је члан Скуп шти не Ва тер по ло клу ба Рад нич ки  
КГ и члан УО Ру ко мет ног клу ба Епоxид При бој , Ва тер-
по ло са ве за Ср би је и Ја дран ске ли ге у ва тер по лу...

ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИ ОД БОР НА УЧ НИ ОД БОР

ХА КИМ ЧА ЛА БИ
Др Ха ким Ча ла би је вр-

хун ски ле кар и спе ци ја ли-
ста ме ди ци не спор та ко ји 
је зва ње сте као на Уни вер-
зи те ту у Па ри зу 1993. го-
ди не. 

Је дан од нај ве ћих струч-
ња ка на по љу ме ди ци не 
спор та иза ко га сто ји ви-
ше од 20 го ди на ис ку ства али и је дан је од во де ћих 
фи гу ра бол ни це Аспе тар да нас. При знат као ду го го-
ди шњи ди рек тор ме ди цин ског сек то ра у фуд бал ском 
клу бу (Па риз Сен Жер мен) ра дио је са нај по зна ти јим 
фуд ба ле ри ма да на шњи це. 

Од 1995. го ди не члан је „Кли ник ду Спорт“, јед-
не од пр вих спе ци ја ли зо ва них уста но ва тог ти па у 
Евро пи. 

Члан је Аспе та ра од 2009. го ди не али је био и во-
де ћи ле кар На ци о нал ног ти ма Ал жи ра у фуд ба лу на 
СП 2010. го ди не у Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци  и Свет-
ском пр вен ству у Бра зи лу 2014. 

НЕ БОЈ ША ПО ПО ВИЋ
Др Проф. Не бој ша По по вић 

је био је дан од пи о ни ра ор то-
пед ске хи рур ги је од осни ва ња 
бол ни це Аспе тар 2007. го ди не. 
Укуп но че ти ри де це ни је ис ку-
ства као ор то пед и и 25 го ди на 
као ле кар на во де ћим по зи ци-
ја ма у пре сти жним уста но ва-
ма. Пре до ла ска у Ка тар, био је 
ду го го ди шњи Кли нич ки на чел-
ник оде ље ња за ор то пе ди ју као и на чел ник Про гра-
ма за спорт ску ме ди ци ну у Уни вер зи тет ској бол ни ци 
у Ли је жу. Но си лац је две док тор ске ти ту ле у ор то пед-
ској хи рур ги ји и ван ред ни је про фе сор за ор то пед ску 
хи рур ги ју (Вејл Кор нел Ме дикл ко леџ). Ве ли ки пе чат 
је оста вио и на по љу кли нич ког ис тра жи ва ња али и у 
еду ка ци ји и об ја вље ним пу бли ка ци ја ма. Бо га та спорт-
ска ка ри је ра ка да је био вр хун ски ру ко ме таш и про-
сла вље ни ре пре зен та ти вац, чак и олим пиј ски шам-
пи он у ру ко ме ту 1972. го ди не, обог ти ла је ка ри је ру 
овог сјај ног ле ка ра.

ТА МА РА ГА ВРИ ЛО ВИЋ
Др Та ма ра Га ври ло вић је 

спе ци ја ли ста ме ди ци не спор-
та од 2012. го ди не. Од по чет-
ка сво је док тор ске ка ри је ре 
стал ни је члан док тор ског ти-
ма За во да за спорт и ме ди ци ну 
спор та РС са ви ше од 9 го ди на 
ис ку ства у ра ду са вр хун ским 
спор ти сти ма. По сле  ви ше од 
10 го ди на ба вље ња спор том ка да је за вр ши ла ка ри-
је ру у од бој ци, ра ди ла је као клуп ски ле кар у пе ри-
о ду од 2000. до 2003. го ди не. Од 2006 је на по зи ци ји 
ле ка ра оп ште прак се, од 2012 као на чел ник оде ље-
ња Та шмај дан, да нас је на по зи ци ји по моћ ни ка ди-
рек то ра за ме ди ци ну и пси хо ло ги ју у За во ду. По ље 
ин те ре со ва ња је пре све га фи зи о ло ги ја на по ра као 
и при мен љи вост раз ли чи тих про то ко ла у те сти ра-
њу вр хун ских спор ти ста. Као спе ци ја лан гост бо ра-
ви ла је на Уни вер зи те ту у Ха ва ни 2010. го ди не где се 
ра ди ло на иде ји о ком па ра ци ји ан тро по ме триј ских 
па ра ме та ра вр хун ских од бој ка ша.

У СУ СРЕТ 1. СРП СКОЈ МЕ ЂУ НА РОД НОЈ КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈИ СПОРТ СКЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ ГО ВО РЕ ОР ГА НИ ЗА ТО РИ ИЗ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И КЛИ НИ КЕ АСПЕ ТАР

Бе о град је
цен тар све та

ТВОР ЦИ НАЈ ВЕ ЋЕГ ПРО ЈЕК ТА: Алек сан дра Вла хо вић, Го ран Бо јо вић, Пре драг Пе ру ни чић, Ва ња Удо ви чић, Урош Бог да но вић (ле во), Кри сти ја но Еира ле, Не бој ша По по вић,  Ха ким Ча ла би и Дин Ке не алy (де сно) 
Фо то: Ар хи ва ЗСМС

Еминентне званице на скупу
На нај ве ћем кон гре су 
у све ту при су ство ва-
ће еминентне зва ни це 
из ра зних ин сти ту ци-
ја спорт ско ме ди цин-
ских, број ни ме ди ји... 
Ка рим Кан, глав ни 
уред ник Бри тиш жур-
на ла Спорт ске ме ди-
ци не и аутор нај бо љег 
уџ бе ни ка спорт ске ме-

ЕЛИ ТА НА СЦЕ НИ ПРЕ СТО НИ ЦЕ
Нај бо љи кон грес спорт ске ме ди ци не у 2015. го ди ни на све ту по ста-
ви ће Бе о град на пи је де стал.
- Ова Кон фе рен ци ја пред ста вља по вра так на свет ску сце ну За во да 
за спорт и ме ди ци не спор та Ре пу бли ке Ср би је. Аспе тар до во ди у Бе-
о град свет ску спорт ско ме ди цин ску ели ту. Са мо за пут не тро шко ве 
сво јих струч ња ка за кон грес у Бе о гра ду, Аспе тар ће по тро ши ти око 
500.000 евра. Ве ћи на њих су от ка за ли дру ге кон гре се да би до шли у 
срп ску пре сто ни цу јер је во ле и има ју до ста ста рих при ја те ља. При ја-
тељ ство и тра ди ци ци о нал не ве зе су по бе ди ли и сви по но во же ле да 
ви де За вод за спорт и ме ди ци ну спор та као ли де ра у ши рој ре ги ји Ју-
го и сточ не Евро пе. Аспе тар штам па за ту при ли ку „Аспе тар спорт ме-
ди син жур нал“ у 10.000 при ме ра ка где је на на слов ној стра ни сли ка 
ми ни стра омла ди не и спор та Ср би је Ва ње Удо ви чи ћа – у су пер ла-
ти ву је Не бој ша По по вић, на ја вио Пр ву срп ску ме ђу на род ну кон фе-
рен ци ју спорт ске ме ди ци не у Бе о гра ду.

ЗА ДО БРО БИТ 
СРП СКОГ СПОР ТА
Бо јо вић је на вео да су бол ни ца 
Аспе тар и За вод срод не у на чи-
ну раз ми шља ња и да има ју за-
јед нич ки циљ, а то је здра вље 
на ших спор ти ста. 
- Пр ва Срп ска кон фе рен ци ја 
спорт ске ме ди ци не је  је дин-
стве на при ли ка да се раз ме не 
и стек ну но ва зна ња у обла сти 
ме ди ци не спор та – ре чи су Бо-
јо ви ћа, ко ји је овом при ли ком 
по звао све за ин те ре со ва не да 
до ђу на Кон грес а све за до бро-
бит срп ског спор та. 

ди ци не на ен гле ском је зи ку. Гу ер ма зи из Бо сто на, про-
фе сор ра ди о ло ги је ко ји је пу бли ко вао пре ко 300 струч-
них чла на ка. Аутор је не ко ли ко књи га и за ме ник глав ног 
уред ни ка „Жур нал о ра ди о ло ги ји“ ко ји из ла зи у 200.000 
при ме ра ка. Про фе сор Ро алд Бар из Нор ве шке пр ви 
је екс перт у све ту за пре вен ци ју спорт ских по вре да, 
Марк Мар тенс из Бел ги је је нај чу ве ни ји спорт ски хи-

рург у Евро пи. Опе ри сао 
је ко ле на свих чу ве них 
фуд ба ле ра у Евро пи. Хи-
рург кон сул тант је Ре ал 
Ма дри да, Ми ла на, Ар се-
на ла, Ли вер пу ла... Док-
тор Му са век из Мин хе-
на нај по зна ти ји хи рург у 
све ту за пре по не. Ура ди 
1.400 опе ра ци ја пре по-
на го ди шње, по том про-

фе сор Пе ли ци ја из Ри ма свет ски спорт ски кар ди о лог, 
Брус Ха мил тон из Но вог Зе лан да, ди рек тор Ин сти-
ту та за спорт у Оуклан ду. До ла зак су на ја ви ли и Ми-
шел Д Хуџ, пре сед ник већ 25 го ди на здрав стве не 
ко ми је ФИ ФА и др Ри чард Бу џет, но во и за бра ни пре-
сед ник здрав стве не ко ми си је Ме ђу на род ног олим-
пиј ског ко ми те та. 


