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Увод
Мала хронологија
На ста ја ње За во да
Ме сто у исто ри ји спор та
Заводшколскојдеци
Спортзасваког
Врхунскиспорт
Лекариуспорту
Спортскаинфраструктура
На ша ви зи ја 
На ша ми си ја
На ше вред но сти
На ши ци ље ви

Реч шам пи о на о За во ду 
ВањаУдовичић
ПредрагПеруничић
ТањаПетровић
НебојшаПоповић
ИванаАнђушићМаксимовић
ВладеДивац
МиленаРељинТатић
СлавкоОбадов
ЂорђеВишацки
АлександарШоштар,
ЈаснаШекарић
ДанеКорица
ВладимирБатез
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Парт не ри За во да 
Министарствозаомладинуиспорт
ГрадБеоград
Антидопингагенција(АДАС)
ОлимпијскикомитетСрбије(ОКС)
СпортскисавезСрбије(ССС)

За вод да нас
ИнфраструктураЗавода
Спортскомедицинскипрегледи
Проценапсихолошкогстатуса
Моторичкатестирањаидијагностикауспорту
Физикалнамедицинаирехабилитација
Рекреација
ИНДОК
Библиотека
Матичнеевиденције
Надзорнадстручнимрадомуспорту
Хотел„Трим“
Спортскикамп„Караташ“
Сарадња
Листазапослених

000
000
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Речминистра

Спортјеобластсаизраженимтрендомбрзогзаста
ревањазнања,штопуткаврхунскомрезултатучи
ни сложеним и непредвидивим. Размена искуста

ва,научнаистручнасарадњаЗаводазаспортимедицину
спорта са другимевропскими светскиминститутима тог
типапредстављајуусловзапостизањеврхунскихрезултата,
јерсамонијансеодлучујууприпреми,планирањуиоства
рењуистих.Ипак,напутукаконачномисходишту–најбо
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љимрезултатима– јединиправиприоритет јестездравље
спортиста.

ВратаЗаводасуотворенасвимспортистима,увек.Завод
јевеликииједанодкључнихпартнерасрпскогспорта,осло
нацибаза.Чињеницадапостојишестдеценија,дајеједнаод
најстаријихустановазаспортскумедицинуусвету,довољно
говориоквалитетуЗаводазаспортимедицинуспортаито
меколикоје,каоинституција,неопходаникаквајењегова
улогаизначајзасрпскиспорт.

Ва ња Удо ви чић
министаромладинеиспортаСрбије



Речдиректора

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије
прешаоједугпут,усвакомсмислу.Идејнојезаснован
уоквиримаСпортскогинститута1953.године,међу

тим,суштинскипочињедаради1956.каоуправнаустанова.
Одтада јепрошлошесттурбулентнихдеценија,токомко
јихсесвемењало.ДржавакојајеосновалаЗавод,Југослави
ја,вишенепостоји.Премаполитичкимпроменама,Заводје
мењаоимеи географскидометрада.Упркоспотешкоћама
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изазванимдруштвенимтрењима,успеоједасачуваонопо
чемујеиданаснадалекопрепознатљив–водећеместоусве
туспортаимедицинеспортаурегионуишире.

Друштвенеиекономскепроменеутицалесунаукупно
окружењеисоцијалниамбијент,самимтиминаЗавод.Би
лојегодинасаминималнимусловимазарад,алису,упркос
томе,наширезултатипревазилазили сваочекивања.Када
наједномместуиматесјајнестручњакеизразнихобласти
који волеи одличнораде свој посао, када радите са они
макојимастеистинскипотребни,првенственосамладима
исаврхунскимспортистима,нематеправонаодустајање.
Иматеобавезудаидетедаље.

Тако,Заводзаспорт
имедицинуспортаРе
публикеСрбије,имиу
њему,идемодаље.Сва
ког дана чинимо све
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како бисмонашим грађанима, деци, рекреативцима, вр
хунскимспортистимаионимакојисањајудатобуду,омо
гућилидасеспортомбавеназдрависигуранначин.Већ
шездесетгодинасетрудимодабудемобољиинепрекидно
радимонатомедасвеоконасбудебоље,данамспортисти
будууспешнијиадецаздравија.Бројнемедаљеипризна
ња сведочео томедапостижемоуспехе, нарадост свих
грађана.

Страницекојесупредваманисусамоисторијаиформа
ланприказподатака.Тојепричаоустановикојатрајеини
каданијепресталадасеразвија,дасенадаидаверуједамо
жејошбоље.Тусуисведочанстванашихпознатихспорти
ста,личнодоживљавањеЗаводаизпераонихкојисупости

залинајвећесветскеуспехе
у својим спортовима. Због
природе и ограничености
ове публикације, нисмо
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ималиместазасве,избогто
гасеизвињавамоонимакоји
овом приликом нису могли
битипосебнопоменути.

Поводом великог јубилеја, као директору овако прести
жнеинституцијечастмиједабудемдеоспортскетрадиције
Србије.АЗаводзаспортимедицинуспортајестенераски
диви део те традиције.Одговорност коју таква част нала
жеделимсасјајнимтимомљудикојирадеуЗаводуиовом
приликомзахваљујемсесвимакојисудопринелидабудемо
тугдејесмо.Славимо60.рођенданудруштвусвихонихса
којимасмосарађивали,размењивализнањаиискуства,иса
којимаудобројвериидемодаље.

Мр Го ран Бо јо вић
директорЗаводазаспорт

имедицинуспортаРепубликеСрбије



СавезспортоваЈугославијенасвомшестомсастан
ку, 13. и 14. децембра 1952, одлучио је да оснује свој
Спортскиинститут.Главнизадаци:унапређењефизич
кекултуреунајширемсмислу,унапређењерадаспорт
скихорганизација.СедиштеИнститутабило јеуГра
чаничкој18,уБеограду.Ограниченипросторспутавао
јерад,пасеуправотуродилаидејаоизградњиодгова
рајућегмултифункционалногспортскоистраживачког
комплекса.Идејнаскицапројектаурађенаје1955.

Спортски институт је
успешнорадионеколико
година, алибило је јасно
дајепотребнавећауста
нова,савишеовлашћења.
Савез спортова Југосла
вије је окончао рад Ин
ститута, a истовремено
јеСавезноизвршновеће
донелоУредбуооснивању
Савезногзаводазафизич
кукултуру.Заводјеосно
ван 9. марта 1956. као
управна установа. Преу
зеојекадровеиимовину
Института, наставивши
његов рад с прошире
нимкапацитетима.Уто
ку 1962. Завод се сели у
новоизграђениспортско
истраживачки комплекс
уКошутњаку.
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Хронологија
СПОРТСКИИНСТИТУТСАВЕЗА

СПОРТОВАЈУГОСЛАВИЈЕ
23.април1953–9.март1956.

САВЕЗНИЗАВОДЗА
 ФИЗИЧКУКУЛТУРУ
9.март1956–12.март1963.



Друштвене и идеолошкепромене одразиле су се и
наЗавод.НовауредбаСавезногизвршногвећа,2.мар
та1963,променилајестатусиназивЗавода.Наставља
радкаосамосталнаустановаподназивомЈугословен
скизаводзафизичкукултуру.

Тепромене онемогућиле суиспуњавање законских
права и обавеза оснивача према Заводу. Договором
Федерације,РепубликеиГрада,оснивачкаправаиоба
везеуЗаводупренетисунаБеоград.Заводвишеније
само корисник матери
јалних добара, него до
бија и право управља
њањима.У периоду од
1967. до 1972. изграђен
јекомплексбазенаотво
реног пливалишта„Ко
шутњак“,радиодржава
ња Светског првенства
у пливању, ватерполу и
скоковима у воду, уБе
ограду1973.

13ХРОНОЛОГИЈА

ЈУГОСЛОВЕНСКИЗАВОДЗА
ФИЗИЧКУКУЛТУРУ(ЈЗФК)

12.март1963–27.новембар1969.

САВЕЗНИЗАВОДЗА
 ФИЗИЧКУКУЛТУРУ
9.март1956–12.март1963.



Хронологија
ЈУГОСЛОВЕНСКИЗАВОДЗА

ФИЗИЧКУКУЛТУРУИМЕДИЦИНУ
СПОРТА(ЈЗФКМС)

5.децембар1969–мај1971.

 ЈУГОСЛОВЕНСКИЗАВОДЗАФИЗИЧКУ
КУЛТУРУИМЕДИЦИНУСПОРТА(ЈЗФКМС)

28.мај1971–17.децембар1996.
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Самоуправљање је зажи
велоиуЗаводу,па је28.маја
1971. потписан самоуправ
ни споразум. Формиране су
три самосталне организације
удруженог рада: Институт за
физичкукултуру,Институтза
медицину спорта иСпортски
центар „Кошутњак“. Смање

Крајем 1969.формиран је нови Југословенски
заводзафизичкукултуру.Делатностјепрошире
наназдравственузаштитуспортиста.Променаје
била резултат спајања Завода и Градског спорт
скогдиспанзера.Обеустановесуукинутеифор
миранајенова,јединствена,надлежнаизаздрав
ственеаспектеспорта.



РЕПУБЛИЧКИЗАВОДЗАСПОРТ
17.децембар1996.–31.март2011.

 ЈУГОСЛОВЕНСКИЗАВОДЗАФИЗИЧКУ
КУЛТУРУИМЕДИЦИНУСПОРТА(ЈЗФКМС)

28.мај1971–17.децембар1996.

15ХРОНОЛОГИЈА

НаосновуЗаконао спортуиз децембра1996,
основанјеРепубличкизаводзаспорт,којијепре
узеосверадникеиимовинуЈЗФКМС.Заводусу
томприликомприпојениЗаводзафизичкукулту
руВојводинеиЗаводзафизичкукултуруКосова
иМетохије.ОснивачРепубличкогзаводазаспорт
била је Република Србија. Ревитализација рада

билајепостепена.Од2008.Заводкрећеузлазном
линијом. Током наредне две године завршена је
санација и реконструкција отвореног пливали
шта„Кошутњак“,коришћеногтокомУниверзија
де,саниранјеДомспортова
иотворенПрвинационал
ни тренинг центар. Рекон
струисана је зградаБибли
отеке,укојојјесадаЦентар
замоторичкаистраживања
ианалитикууспорту.Пот
пуносуреновиранеиамбу
ланте Завода у спортском
центру„Ташмајдан“.

но је финансирање редовних
активности Завода, па тек од
1974.долазинакраткодокон
солидовањарада.Проблемиу
финансирању, затим и поли
тичкепромене,доводедоуру
шавања рада Завода, који се
од1981.трудиодастабилизује
ситуацију.

Закон о физичкој култури
из 1990. дефинисао је појам
„установе за физичку култу
ру“.Од1.јулатегодинеЗавод
почињедапослујекаоустано
ва,штојеозначилокрајфунк
ционисањакрозтрисамостал
нецелине.Следипериодвели
кихполитичкихидруштвених
турбуленција.Заводједвафи
нансираплатезапослених,ма
теријални трошкови сведени
сунаминимум.

























НастајањеЗавода
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Савезнизаводзафизичкукултуруоснованје9.марта
1956.годинеитокаоуправнаустанова.Правниста
тускојиједодељенЗаводујеувеликојмериодредио

опсегиприродурадаи,што је најважније, врло јаснопо
зиционираоЗаводкаокровнуустановууобластифизичке
културетадашњеФНРЈ.Какобисеупотпуностиосветлила
важностЗаводаупоменутомпериоду,неопходно јеподсе
титиинадруштвенииполитичкиконтекстувременукад
Заводнастаје.Данассетермин„послератнегодине“посма
траиизговарасавеликедистанце,пасемалопажњепосве
ћујестварноститогдоба.Стварностдекаденаконзавршет
каДругогсветскогратајебилаземљаразрушенаиспољаи
изнутра,земљаукојојјевладаланесташицалековаихране,
земљакојујетребалоизноваградити,суштинскиитехнич
ки.Неулазећинаовомместууидеолошкиоквирревитали
зације,чињеницаједасуфизичкакултураиспортсхватани
врлоозбиљноуратомразоренојЈугославији.Обапојмаима
ласууваженоместоуунутрашњојалииуспољнојполити
цитадашњевладе,каотаквибилисупредметразматрањаи
планирањаврховнихорганавласти.Утомконтекстујева
жноразуметиулогуСавезногзаводазафизичкукултурукао
управнеустанове,јерјебашЗаводубилаповеренаодговор
ностзакреирањеиспровођењетихполитикананивоуЈуго
славије.Заводјеодпочеткасвогфункционисањабиоструч
нипартнердржавиустварањуиимплементацијифизичке
културеиспортауземљи.

Правнадефиницијанаводидасу„управнимустановама
називанеорганизацијеуоквирудржавнеуправекојесупо
редстручнихобављалеиуправнепослове.Таквеустанове
носилесуназивеЗаводи,Институти,Уреди,ислично.Оне
су се научнимметодама бавиле проучавањем, истражива
њемиобрађивањемпитањазапотребедругихоргана,али
имсемоглоповеритиивршењеодређенихуправнихпосло



30 НАСТАЈАЊЕ ЗАВОДА

ва.“Токомшестдеценијасвогпостојања,Заводзаспорти
медицинуспортаРепубликеСрбијејеостаодоследансвојој
примарнојфункцији уобласти спортаифизичкекултуре,
делујућикаокровнаустановаинепрестановодећибригуо
унапређењуовихдвејуобластиунашојземљи,итоунајши
реммогућемоблику.

Постоји још једна историјска чињеница од велике ва
жностизанастајањеЗаводакаквимгапознајемоданас.Са
вез спортова Југославије је у априлу 1953. године основао
Спортскиинститут,изкогајенастаопотоњиСавезнизавод
зафизичкукултуру.Честосенаилазинамишљењеда1953.
годинутребаобележаватикаогодинуоснивањаЗавода,што
бисвакакотребалоразмотрити.Алиутомслучајујеважно
сагледатиисторијскеоколности.Наиме,СавезспортоваЈу
гославијеу сопственомпредлогу статутанаводида је„до
бровољнафедерацијаспортскихсавезаиорганизацијакоје
сеудружујуради1)предлагањадржавниморганимадржав
неполитике заразвој спорта,2) старањаопропаганди ју
гословенскогспорта,3)разматрањапроблемакојепоједини
спортскисавезииорганизацијеизносепредСавезспортова
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Југославије, 4) утврђивањаопштелинијеи сарадње саме
ђународнимспортскиморганизацијама,5)расподелезајед
ничких финансијских средстава и 6) утврђивања потреба
уприоритетнимобјектимазаквалитетниспортибригеза
њиховуизградњу“.Оводобровољноудружењејетадаимало
17чланицаипредставницитихспортскихорганизацијасу
заправоосновалиСпортскиинституткрозСавезспортова
Југославије.Јасноједајеовајпрвијугословенскиспортски
савезуложиовеликитруддапомогнеобнављањуиграђењу
спортскесценеФНРЈ,узимајућиуобзирскоросвесегменте
важнезаспортскиживотједнеземље.Међутим,остајечи
њеница да је Савез спортова Југославије био добровољно
удружењеплеменитихнамера, учијемсаставу јепословао
Спортскиинститут,докјеСавезнизаводзафизичкукулту
руоснованодстранедржавнихорганакаоуправнаустано
ва,штоупотпуностимењасамусуштинуовеинституције.

Постојијошједанподатак,досадареткоилиникакопо
мињан:СавезспортоваСрбијеусвомсаставутакођејеимао
СпортскиинститутСрбије.Службени гласникСавеза спор
това Југославије је 5. марта 1954. године објавиоСтатут
СавезаспортоваСрбијеукомесе,учлану20,наводидаза
„уздизањенаучногстручногкадраизанаучнирадуспор
туприСавезуспортоваСрбијепостојиСпортскиинститут
СрбијекојирадипремапосебномПравилникудонетомна
састанкуСавезаспортоваСрбије“.УСавезспортоваСрбије
билисуучлањениистиспортскисавезикаоуСавезспор
това Југославије, али на нивоу Србије, уз додатак Савеза
спортоваВојводине,СавезаспортоваКосоваиМетохијеи
СавезаспортоваБеограда.Вероватносерадиоидентичном
институту,алије,садругестране,врловажанподатакдаје
постојаоСпортскиинститутнанивоуРепубликеСрбије.

ДанасјеЗаводзаспортимедицинуспортаРепубликеСр
бије установа која води рачуна о најважнијим аспектима
спорта–онајмлађима,онајстаријима,оврхунскимспорти
стимаионимакојићетотекпостати.Кажудасеисторија
понавља.Уовомслучајутојеистина–Заводјебиоиостао
престижна институција коју комплементарни приступ, уз
подједнаку заступљеност спорта имедицине спорта, чини
јединственомуовомделуЕвропе,паишире.





Местоуисторији
спортаСрбије
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Каоуправнојустанови,Заводујебилоповеренодасеста
раоимплементацијииунапређењуфизичкекултурена
републичкомнивоу.Другимречима,Заводјебиоодго

воран за стратешко планирање развојафизичке културе,што
укључује старање о свим неопходним условима за остварење
тихциљева.Посебнупажњу требало је посветити деци, запо
сленим особама и сеоском становништву. Истовремено, би
ло јенеопходнопланиратиинфраструктурукојабиподржала
ширењефизичкекултуре,узнаглашавањенужностидасеиз
граде нови отворени спортски терени који би били доступни
првенствено школској омладини, али и другим категоријама
становништва.Салезафизичковаспитање,заједносапланира
нимстварањемновихмешовитихспортскихцентара,такођесу
представљалеједанодприоритетаурадуЗавода.Фасцинантна
јесистематичностсакојомјетадашњиСпортскиинститут,ка
снијеЗавод,приступиоповеренојмисији.Запосленисуструч
њацинасвимпотребнимпољимаиуврлократкомрокуонису
идентификовалиреалнепроблемеуразвоју спортаифизичке
културе,понудившииначинезапревазилажењепрепрека.Међу
особљемјебилопрофесорафизичкогваспитања,преводилаца,
лекараспецијалиста,психолога,архитеката,правникаидругих.

Недостатакадекватнихобјеката,уотвореномизатвореном
простору,недостатакстручног,школованогирангираногтре
нерскогкадразарадсамладимспортистимаионимаууспону,
неповољниусловизарадвећпостојећихструктура,недовољан
ислабоконципиранприступврхунскомспорту–тосубили
примарниризици за даљиразвој спортаифизичке културе.
ОпштиипосебнизакључциособљатадашњегСпортскогин
ститута су у потпуности преобразили дотадашњу политику
државепремаспорту.Створенајеновакровнаустанова,засно
вананапрофесионализмуистручности,установакојајеизко
ренапроменилајугословенскиисрпскиспорт–Савезнизавод
заспорт,односноданашњиЗаводзаспортимедицинуспорта
РепубликеСрбије.
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Заводшколскојдеци

Одсамогнастанка,једаноднајважнијихзадатакаЗа
водабилајебригаодецишколскогузраста.Овакав
задатакзахтеваојеврлопажљивопланирањебуду

ћих активности, али и прецизну анализу постојећег стања,
посебноуобластифизичкекултуреушколама.

Још1960.годинеобјављенајестудијаФизичкиразвитаки
физичкеспособностисредњошколскеомладинеБеоградаиНи
шаињиховопоређењесаподацимаиз1953.године.Изовогна
словасазнајемодајеЗаводврлоранопочеотемељнодасебави
физичкимстањемдеце,алиидајемогућедасусеовеактив
ностиспроводилејоштокомделовањаСпортскогинститута.
Самонеколико годинакаснијепубликују се јошдве сличне
студије,којесуобухватилешколскуомладинуСФРЈугосла
вије.АнализестањакојејеЗаводнаправио,поунапредутвр
ђенојдинамици,довелесуидопроменезваничнихполитика
уодносунашколскечасовефизичкогваспитања.Спроведене
суразнеактивностикојесудовеледотогадасеђацимаушко
лама,уоквируизборненаставе,омогућидабирајуспортску
дисциплинупожељи.Посебнозадецуусеоскимсрединамаје
овобиловеомаважно.Унедостаткуразвијенемрежеспорт
скихклубоваиорганизација,ђацимасеоскихшколаовојеби
лајединаприликадасебавеспортом.Вредностовеактивно
стиЗаводајестогабилаиосталанепроцењива.

ВеликуулогуЗаводјеодиграоиучествујућиуизрадина
ставнихпрограмазафизичковаспитањезаосновнеисредње
школе,увремереформишколства1968.и1976.године.Пре
порученестручненовинекојејетребалоувестипрвосуте
стиранеуогледнимшколамаЗавода,атосубилебеоградске
„СоњаМаринковић“,„ФилипКљајић“иXIIгимназија,каои
Крагујевачкагимназија.
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Заводјеувекинсистираонатомедасеђацимаобезбеди
најбољамогућаинфраструктура,какобимоглиактивнода
себавеспортомифизичкимактивностима.Сатимувези,у
школи„СоњаМаринковић“јеизграђенаспортсканадстре
шница,аушколи„ФилипКљајић“наБановомбрдуизграђе
нисумонтажнибазензапливањеиклизалиште.

Захваљујућибројнимстудијамаиистраживањимаопра
вилномразвојунајмлађихкојејеЗаводгодинамаспроводио
подсвојимокриљем,иузсвесрднирадсвојихафирмисаних
стручњака, године 1972. започет је јединствен пројекат и
континуираноспровођендо1999.Створенјесистемскипро
грам„Сталнопраћењефизичкогразвоја,физичкихифунк
ционалних способности децеи омладинеБеограда“.Сваке
године,уоквиручасовафизичкогваспитања,утврђиванису
критеријумизапроценуфизичкогразвојаиразвојафункци
оналнихспособностидецеузрастаод7до19година.

Већнасамомпочетку,резултатиистраживањасупружали
довољноиндицијадафизичкеспособностидецеиомлади
не–збогвисокоурбаногначинаживота,односносмањених
могућностиипотребазакретањем–сталноопадају.Исто

НАСТАЈАЊЕ ЗАВОДА 
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времено, због промене у здравственохигијенским услови
маживота,укључујућииисхрану,код(бео)градскедецесе
већтадајасноманифестовалаакцелерацијафизичкеразви
јености. Оваква диспропорција у антрополошком статусу
јестворилапотребузаконтинуиранимпраћењемфизичког
развојаифизичкеспособности,санамеромдасеодговарају
ћидруштвенополитичкифакториредовнообавештавајуо
стањуикретањуизнетихпроблема,какобисеблаговремено
предузималеодговарајућемерезањиховоублажавање.

ТакојеЗаводнаставиодаутиченакурикулумфизичког
васпитања,итонанајбољимогућиначин.Подацисубри
жљивоистручноанализираниизатимвраћанинаставни
цима.Простимречима,свакинаставникједобијаонесамо
оријентационенормеиувидуопштестање,већиподаткео
надареностипојединихђака.

СарадњаградаБеоградаиЗаводауобластибригеофи
зичкимспособностимаученикајенастављена,пасеиданас
спроводиубеоградскимшколама.Тренутнојеутокупроје
катсаГрадом:самотокомновембра2015.тестиранојеукуп
но887децеосновногисредњошколскогузраста.

ЗАВОД ШКОЛСКОЈ ДЕЦИ
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Спортзасваког

Рекреација грађана је била у фокусу рада од самог
оснивањаЗавода.Каоустановаодговорназаунапре
ђивањефизичкекултуренатериторијицеледржаве,

Завод је,заразликуодпредратнихорганизацијакојесусе
обраћалеискључивомладимљудима,увеопотпуноновупо
литикуфизичкекултуре,окренуту свимкатегоријама ста
новништва.

СлободносеможерећидајеЗаводзаспортимедицину
спортаРепубликеСрбијејошпрешестдеценијапочеооно
што се данас сматра модерним програмима физичких ак
тивностиосмишљенихспецијалнозапотребеодраслих,за
посленихграђана.Утоку1966.годинеобјављенајеопсежна
студијаФизичкиразвитакифизичкеспособностиодраслих
запосленихграђанаСФРЈ.Тадасутестиране22.322особеса

НАСТАЈАЊЕ ЗАВОДА 
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територијасвихрепублика,из538раднихорганизација.На
основу ове студије, алии другихистраживачкихподухва
та,Завод јеуспешнокреираопрограмекојисунанајбољи
начин одговарали потребама, времену и месту становања
запослених.БиојеиактиванучесникПрвогјугословенског
симпозијумаофизичкој културиодраслих.Тада суистра
живачиЗаводаизнелипредстручнуинаучнујавностпода
такдатек6одстоодраслихупражњавафизичкеактивности
ипредложилисумередасетопобољша.Једнаодмерабило
јеомасоваљавањерекреативнихактивности,нарачунсма
њивања такмичарских, у којима учествује врло мали број
људи.Предлозисусеодносилиинарешавањефинансира
њаоваквихактивности,школовањестручногкадрачијаби
специјализацијабиларадсаодраслима,каоинаизградњу
спортскихобјекатакојибибилиослонацзаоваквеактивно
сти.БитнојенапоменутидасустручњациЗаводаизобеју
области–спортаимедицинеспорта–активносарађивали
салекаримаздравственихстаницакојесусебринулеорад
ницимаизапосленима.

Иако се ретко наводи, важно је истаћи да је Завод са
рађиваоисаеминентнимсоциолозима,измеђуосталихса
професоромН.Хавелкомкојисесматраврхунскимструч
њаком на пољу методологије друштвених истраживања.
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Резултати такве сарадње била су истраживања ставова
грађанаофизичкојкултури,којасутакођеувеликојмери
утицаланакреирањесадржајауовојобласти.Једнатаква
студијајеизучаваластавовеодраслихпојединацаизнераз
вијенихопштина,каоштосуутоммоментубилиНовиПа
зар,ПрокупљеиВрање.ОпетсеморарећидајеЗаводита
дабиоиспредсвогвремена,јерсе,нажалост,овирегиони
идаљесматрајуслаборазвијенимуодносунацентралну
Србију.ИизузевНовогПазара,којипоседујеспортскуин
фраструктуру,ПрокупљеиВрањејошувекнемајусвешто
је потребно.На ову проблематику Завод је указивао пре
скорополавека.

ДанасживимоувременукадастандардиЕвропскеуније
представљајуврхунацуређеностидруштва,међукојеспада
и брига о здрављуифизичкој способности старијихкате
горијаграђана.Постулатикојезаступазаједницаевропских
земаљауовомезаправосупостулатинакојимајеЗаводин
систирао деценијама уназад, поткрепљујући своје ставове
дугогодишњимистраживањима.Инесамото.Заводјегоди
намапружаоконкретнемогућностиодраслимакојисуже
лелидаунапредесвојефизичкеспособности.Такојеобука
непливача једнаоднајранијих,односнонајстаријихакција
Завода.У античкој Грчкојминимумомобразовања се сма
тралознањеписањаизнањепливања.УпослератнојЈуго
славијибројнепливачајебионесразмерануодносунаброј
доступнихводенихресурса.Тадашњи Југословенскизавод
зафизичкукултурујесматраосвојимзадаткомдаовоста
ње промени. Још 1965. године, у оквиру проверавања фи
зичкихспособностизапосленихграђана,стручњациЗавода
суидентификовалиовопитањекаогорућипроблемкојије
требалосистематскирешавати.Креиранисупрограмина
мењенипосебностаријимособамакојесунепливачи,одко
јихсунекиималиипреко50година.Самоупрвомциклусу
јевишеод80одстополазниканаучилодаплива.Обукане
пливачајенанекиначиносталаомиљенаделатностЗавода,
собзиромдапостојиуконтинуитетувећполавекаитоком
годинасесаморазвијала.ДанаспливалиштаЗаводакористе
иособесаинвалидитетом,деца,одрасли,врхунскиспорти
стиирекреативци.

СПОРТ ЗА СВАКОГА
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Врхунскиспорт

Данасјепознатодасеврхунскирезултатиуспортумо
гупостићисамоузучешћестручњакаизразличитих
областиспортаимедицинеспорта.Заводује,каоне

кадуправнојаданаскровнојустановиуобластиспорта,по
веренаибригаоунапређивањуврхунскогспортауземљи.

Запослени стручњаци из областифизичког васпитања,
спортаимедицинесујош1956.објавилипубликацијуПро
блеми врхунског спорта, а 1963.иинтерну студијуМето
дика испитивањаприпремљености врхунских спортиста.
Упоредојеразвијанаметодологијазаранооткривањескло
ностикоддеце.Потоњаделатностједанаспознатакаорано
откривањеталенатауспорту.Ранијепоменутаистражива
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њакојајеЗаводиницираоиспроводиотакођесукоришће
на за моделовањешколских наставних планова, као и за
организацијудечјихспортскихшкола.Узстручнеконсул
тације са Заводом,људи у тимшколама су обучавани за
радсанадареномдецом.Такође,Заводјеоформиоекспе
рименталнуспортскушколуочијемрадупостојиизвештај
из1964.године.

Већостварениврхунскиспортисти,односноузданицеи
олимпијскенаде,одсамогоснивањаЗаводабилесуједанод
приоритетаураду.Изузетнасарадњаистручнапомоћко
јујеЗаводпружаонапољудијагностике,медицинеспорта
и спортскепсихологије, у својимобјектимаалиинатере
ну, резултирала је сјајном олимпијском епохом. Почев од
ОлимпијскихигарауМелбурну1956.године,југословенски
спортистисупостизализначајнеуспехенанајвећимспорт
ским такмичењима. У том периоду објављена је и студија
Психолошкаприпремаолимпијскихкандидатазамаксимал
наспортскадостигнућа.

Заводјеодувекактивноучествоваоуприпремамаолим
пијацазапредстојећатакмичења.Међуосвајачимамедаља
којисукористилизнањеиуслугеЗаводаналазесе:
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1956, Мел бурн
Атлетика–ФрањоМихалић

1960, Рим
Рвање–БраниславМартиновић

1964, То кио
Рвање–БраниславСимић

1968, Мек си ко
Рвање–СтеванХорват
Пливање–ЂурђаБједов
Ватерполисти–Боначић,Дабовић, Јанковић,Лопатни,Ма

ровић,Перишић,Пољак,Сандић,Стипанчић,ТрумбићиХабел
Кошаркаши–Данеу,Жорга,Кораћ,Маровић,Плећаш,Ра

жњатовић, Рајковић, Сканси, Ћосић, Цветковић, Ћермак и
Шолман

1972, Мин хен
Рвање–ЈосипЋорак
Бокс–МатеПарлов
Пливање–ПредрагиНенадМилош
Рукометаши–Арсланагић,Живковић,Каралић,Лаврнић,

Лазаревић,Миљак, Покрајац, Поповић,Мишковић, Приба
нић,ФајфрићиХорват
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1976, Мон тре ал
Рвање–МомирПетковићиИвицаФргић
Џудо–СлавкоОбадов
Бокс–ТадијаКачариАцеРусевски
Кајак–МатијаЉубек
Кошаркаши – Ћосић, Шолман, Далипагић, Георгијевки,

Делибашић,Варајић,Жижић,Кнего, Јеловац, Јерков,Кића
новићиСлавнић

1980, Мо сква
Рвање–ШабанСеидиу
Бокс–СлободанКачар
Џудо–РадомирКовачевић
Ватерполисти–Везилић,Гопчевић,Полич,Рудић,Мустур,

Бебић,Роје,Манојловић,Трифуновић,КривокапићиЛозица
Веслачи–Станулов,Панчић,Целент,МрдуљашиРеић
Кошаркаши–Ћосић,Накић,Скроче,Радовановић,Крсту

ловић,Далипагић,Делибашић,Жижић,Кнего,Јерков,Кића
новићиСлавнић

Кошаркашице–Ђурашковић,Бећирспахић,Комненовић,
Бједов,Митић,Тонковић,Пекић,Ожеговић,Ђурковић,Де
спотовић,МајсторовићиПеразић

Рукометашице–Татлић,Радовић,Јеремић,Војновић,Др
љача,Илеш,Огњеновић,Анастасовски,Савић,Китић,Ђури
ца,Вишњић,МерданиМилошевић

ВРХУНСКИ СПОРТ



48 НАСТАЈАЊЕ ЗАВОДА 

Лекариуспорту

УЗаводусуодсамогпочеткабилизапосленилекари
различитихсубспецијализацијакојисупроучавали
разнеаспектемедицинеспорта.Таистраживањасу

нашлапрактичнуприменууприпремамаспортиста.Струч
њациЗаводатесносусарађивалисалокалнимирегионал
нимдиспанзеримакојисурадилисаспортистима,алииса
лекаримапримарнездравственезаштитекојисурадилиса
децомизапосленимграђанима.

Утокупрвих25годинапостојања,уЗаводузаспортиме
дицинуспортаРепубликеСрбијерадилоје57људиразних
медицинскихзвања–лекара,лекараспецијалиста,доктора
медицинскихибиохемијскихнаука,медицинскихтехнича
ра,лаборанатаихигијеничара.
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Почеткомшездесетихгодинапрошлогстолећарађенесу
разнестудијеизобластибиохемије,анатомије,физиологије
идругихмедицинскихгранакојесубилеудиректнојвези
саспортом.Истраживањасубиларазнороднаидоистасу
покривалаврлоширокспектартема.Радовизапосленихоб
јављиванисууразнимстручниминаучнимчасописима,а
овомприликомпоменућемосамонеке:

•Специфичнеадаптационепроменешећераукрвиврхун
скихспортиста

•Применафизичкогвежбањаулечењухипертензије
•Утицајисхраненаспортскуформу
•Испитивањеанксиозностикодспортиста.
Малокасније,међуиздањимаЗаводаналазесеоваква:Про

вераздравственогстањаитренираностиврхунскихспорти
ста19691971.Познатојеидасуод1962.годишњевршене
анализеза500600врхунскихспортиста.Теанализе,којесу
сарепрезентативцимаобављанеуЗаводу,билесуспортско
дијагностичкогимедицинскопсихолошкогкарактера.

Упериодуод19711981.скоро20.000такмичарасамоиз
Београдаобавилојерутинскеконтролездрављаиспортско
медицинскепрегледеуЗаводу.

Завод јеипретечаАнтидопинг агенцијеСрбије, пошто
јејош1975.годинеопремљенаипочеладарадитаданајса
временија антидопинг лабораторија. Имала је задатак да
идентификује оне спортисте који у току својих припрема
злоупотребљавају стимулативнасредстваианаболике.Не
коликогодинаранијеобјављенасупионирскаделауобла
стидопингаидопингконтроле,каоштојенапримерДопинг
испортР.Брдарићаиз1967.
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Спортскаинфраструктура

Спортска инфраструктура је представљала посебан
изазов.Требало јеосмислитинове,мултифункцио
налне објекте који би задовољиливише спортских

жељауистовреме.Садругестране,билојенужноупотре
битисвукреативностизнањекакобисеиспланиралиииз
градилиобјектинамењенимладима,уоквирушколаалии
најавнимповршинама.

ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ  
СПОРТА  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

SERBIAN INSTITUTE OF SPORT AND SPORTS MEDICINE

Спортска дворана / Sports Hall
Атлетски стадион / Track and Field Stadium
Трим стаза  / Trim Trail 
Терен за одбојку /Outdoor volleyball court
Терен за рукомет / Outdoor handball court  
Терене за кошарку / Outdoor basketball court 
Терен за фудбал / Outdoor football field  
 12 тениских терена / 12 tennis courts 
Отворено пливалиште / Outdoor Swimming Pools Kosutnjak
Терен за боћање / Bocce courts
Терен за мини голф / Mini golf courts
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Сапоносомможеморећидајеједнаодпримарнихфунк
цијаЗаводабилаидаделујекаоархитектонскибироуспорту.

Некеодтемакојесмообрађивали,окојимасмописалии
којесмообјављивалису:

•Одржавањеобјекатазафизичкукултуру(1963)
•Предлогзамрежуобјекатаиповршиназаактиванодмор
радникаураднојпаузиуиндустрији,Крушевац(1963)

•ПрограмскамрежаобјекатазафизичкукултурунаНо
вомБеограду(1963)

•Упутствозапланирањеиизградњудечијихигралишта
(1966)

•Пливачкибазени–типскипројекти(1966)
•Типскипројекти:објектизафизичковаспитањеуоснов
нимшколама(1967)

•Програмирање објеката за физичку културу у насељу
(1968).



Нашавизија

ВизијаЗаводазаспортимедицинуспортаРепублике
Србијејестедруштвоукомсеважностиулогаспор
танепрестанонадопуњују,стварајућиновевредно

стииноверезултате.Правонаспортјеправосвакогпоје
динца,докјебригаоврхунскомспорту,каоиопштемпо
ложајуспортаифизичкеактивностисвихнашихграђана,
обавезанашеустанове.Оваозбиљнадужностуистовреме
намјеичаст,тесазадовољством,великиментузијазмоми
добромверомобављамонашпосаовећпунихшестдеце
нија.Сво то време смоувекималивизију боље спортске
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Србије,њојсмотежили.Кадабисмопостиглизацртанеци
љеве,креиралисмонове,увекнастојећидаситуацијујош
променимонабоље.

Уфокусунашегинтересовањаувексубиладецашколског
узраста,особенапочеткусвојихспортскихстаза,оникоји
сунатимстазамавећувеликопобеђивали,алиисвидруги
којисуприхватиливредностиспортаизначајфизичкихак
тивности.Нашзадатаксвиховихгодинабиоједасвакомод
њихстручнопомогнемо,даунапредимоњиховеспособно
сти,даистражиморазличитепојавеидасвојасазнањаиско
ристимонаопштедоброспортауСрбији,укористздравља
нашегстановништва.

Заводјетрадиционалноједанодносећихстубоваспорт
скекултуреуСрбији.Свеснисмоиодговорностикојутакав
статусноси.Свакодневносеизноватрудимодагаоправда
мо, развијајући нове
везе са установама и
појединцима који де
ле нашу посвећеност
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врхунскомспорту,алиисаонимакојимајефизичкаактив
носткодмладихприоритет.Друштвочијисуграђаниздра
ви, заједница у којој врхунски спортистиимају своју кућу
којабринеоњиховомпсихичком,физичкомиздравственом
статусу,тосувредностизакојесеборимосвакодневнимра
домисталноунапређујемо.

Вредности спорта заправо су стубовинакојимапочива
квалитетнодруштво,саједнакиммогућностимазасве,дру
штвоукомјеферплејипоштовањепротивниканачиноп
хођењаифункционисања,друштвогдесеизузетностцениа
резултатимереинаграђују.Тојенашавизија.Активнора
димонатомедаонапостанестварност,даврхунскиспор

тистиосвојејошвишеодлич
ја,адаонимлађи,напочетку
спортских каријера, постану
шампиони.Неодустајемони
одидеједа свакодетешкол
ског узраста треба да буде
физичкиактивнокакобиби
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лоздраво,итомесво
јимрадомнепрестано
доприносимо. Ово су
задацииспреднас:

•Друштво у ком се
важност спорта и
улогаспортаудруштвунепрестанонадопуњују,ствара
јућиновевредностииноверезултате.

•Доступностнашихуслугаиванматичнихобјеката.
•Интензивирањесарадњесасвимрелевантнимрегионал
нимимеђународнимустановамачијесупримарнеобла
стирадaунапређењеврхунскогспорта,физичкаактив
ностиздрављемладих.

•Креирањеновихслужбиспецијализованихзаспецифичне
областикојетектребадасеразвијукоднас,радипостиза
њајошбољихрезултатаурадусаврхунскимспортистима.

•Реализацијапостулатадајеправонаспортправосваког
појединца,посебнодеце,инепрестанаобновапотенци
јалазарадсанајмлађима.
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Нашамисија

•Развијањеполитикаипраксиуциљуфинализацијепро
цесаинституционализацијесубјекатауспорту.

•Иницирањеразвојановихполитика, телаимрежакоје
раденаунапређењуврхунскогспорта,физичкихактив
ностисвихнашихграђанаијавногздрављамладих.

•Стицањеновихвештинаизнањарадипобољшањаква
литетарадасаврхунскимидругимкатегорисанимспор
тистима, рекреативцима, младима и грађанством свих
староснихкатегорија.

•Пружање експертскихиконсултантскихуслугадржав
ниморганиманадлежнимзаимплементацијуполитика
уобластиразвојаврхунскогспорта,спортауопштеире
креативнихактивностиграђана.
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•Квалификованаинтерпретацијастатистичкихиструч
них података добијених из развојноистраживачких
пројеката и рада Завода, ради конструисањапредлога
чији јециљпоспешивањеврхунскогспорта,повећање
физичкеактивностидецеимладихуциљуздравогжи
вота,теразвојрекреативнихактивностизаграђанство.

•Креирање квалитетних стручних и едукативних ма
теријала за рад клубова и стручних организација у
спорту.

•Интензивнапромоцијаздравогначинаживотакрозфи
зичкуактивностиздравуисхрану.

•Константан допринос процесу имплементације стан
дардаипословањастручнихтелауобластиспорта.

•Пружањестручнеподршкеорганизацијамауспортуи
спортскојпракси.

•Праћењеиприменанајновијихстручнихинаучнихдо
стигнућауобластиспорта,стручниханализаиистра
живања.

•Припремањевалид
них информација
од значаја за доно
шењеодлукауобла
стиспортананивоу
државе.
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Вредностикојечине
темељЗавода

•Професионализам,којипочиванастручностиихумано
сти,урадусасвимасакојимасарађујемо.

•Поштовањенашенационалнеспортскетрадицијеипо
свећеностморалнимиетичкимпринципимаунастоја
њудасвакодневнопримењујемосуштинскевредностиу
пракси.

•Тимскирадисинергијасвихрелевантнихчинилацаради
максималногучинканапољуспортаимедицинеспорта.

•Синтезазнања,вештинаинаучнихдостигнућа,њихо
вапрактичнаприменауциљупостизањанајбољихре
зултата.
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•Интегритетитранспарентностураду.
•Поштовањеразличитостииособености.

Синергијаспортаимедицинеспортасадругимдисци
плинамаиобластимачинијезгронашегмултидисципли
нарногприступа.Синергетскирадјеначиннакојифунк
ционишемоупракси,моделпутемкогкреирамостратегије
развоја и приступ којим се водимо у остваривању дуго
рочнихциљева.

Потенцијалјеосновнипојамсакојимрадимоиучему
смонајбољи.Моторичкатестирања,заједносадијагности
комианалитиком,управоислужетомедапостојећепо
тенцијаледоведудомаксимума,алиидауоченовепотен
цијалезакојесепотомстварајуразвојниуслови.Уочава
њепотенцијалаињиховправиланразвој,заједносарадом
на максимизацији постојећих потенцијала, посебно су
битнизаразвојврхунскогспортакојијенашапримарна
делатност.

Организација рада у
Заводу заснива се на
синергији и тимском
приступу, комбинова
ном менаџменту који
карактеришевисокни
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вопрофесионализма,интегритетураду,функционалнаи
квалитативнаповезаностсвихрелевантнихструктура.На
овајначин,секториираднејединицесуповезаниуједнуи
увишецелина,штостварајединственуорганизационуше
муукојујелакоинтегрисатиновепроцедуребезбојазнида
ћеизазвати застојилиреорганизацијупостојећих токова
пословања.

Ресурсисунештонајвреднијечимерасполажемо,нешто
чемупосвећујемовеликупажњу,нарочитољудскимресур
сима.Коднасраденајбољиусвојимпрофесијама,посебно
изобластиспортаимедицинеспорта.Тосуврхунскинауч
нициистручњаци,подршкуимпружајуекспертииздругих

области који се баве развој
ним,програмскимипројект
нимактивностима.Управља
њересурсимакојисеодносе
на објекте, земљишта и тех
ничке капацитете, због при
роде нашег посла, такође се
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налази на првом месту.
Унапређење функција и
проширивањекапацитета
ресурса, у квалитативном
иквантитативномсмислу,
нешто је на чему непре
станоиуспешнорадимо.

Традицијаспорта,којисеуСрбијисматрасаставнимде
ломкултурногмиљеаиидентитета,свакакојенештопрема
чемуЗаводгајипосебаноднос.Томедајеисталнидопринос,
радећисаврхунскимспортистимакакобиосигураодатра
дицијасјајнихрезултатаникаданепрестане.Имајућиувиду
управотрадицијуспорта,трудимоседаонапостане,итоод
раногузраста,саставнидеоживотамладихидеце,дабуде
сетвредностиипрактичнихсазнањакојећеонидаљепре
нетикаоначинживота.Традицијакојајепостојана,уком
бинацијисанајмодернијимнаучнимитехничкимдостигну
ћима,опробанијерецептзауспехкојимипримењујемовећ
шестдеценија.
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Нашициљеви

•Успостављањенajвиших стандарда уобластиразвојаи
примeнeнajнoвиjeтехнологијестручногрaдaуспорту.

•Осaврeмeњaвaњeдиjaгнoстичкeoпрeмeиконтинуирано
усавршaвaњeстручнoгкaдрa.

•Рaзмeнaинфoрмaциja сa сличниминституциjaмaуEв
рoпиисвeту,радикреирањазаједничкихиницијативаи
радиимплементацијеевропскихвредностиспортауна
шуспортскузаједницу.

•Рeвитализација,уматеријалномсмислу,пoстojeћихииз
градњановихспoртскихобjeкaтa,ревитализацијаспорт
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скихифизичкихактивностиунеразвијенимподручјима.
•Учeшћeупрoцeсуoбрaзoвaњaспoртскихстручњaкaи
стручњaкaуспoрту,радиунапређивањаиразменезна
њаипрактичнихвештина.

Стра те шки ци ље ви За во да суускладусанашимоснов
нимделатностимаисапостојећимстратегијамаиакцио
ним плановимаМинистарства омладине и спорта Репу
бликеСрбије:

•Раз вој и уна пре ђе ње вр хун ског спор та кроз основне
делатности,подизањемкапацитетауобластимаспорта
имедицинеспорта,тедаљимунапређењемстручноги
научноградауовимобластима.Унапређењеусловаза
развој спортисте до
врхунскогрезултата,
проширивањем по
стојећих људских и
техничких капаци
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тета,креирањемпосебнихразвојнихпрограмаизобласти
спортаимедицинеспорта.

•По ве ћа ње об у хва та ба вље ња гра ђа на спор томкрозразвој
иунапређењеспортскерекреације,проширивањемсадр
жајанамењенихграђанимасвихстароснихструктура,по
себнодецеиграђанатрећегенерације.Тусуипрограми
којијачајусвестоважностиредовнихфизичкихактивно
сти,каоиподстицањелокалнихсамоуправанаостварива
њесарадњеуовимобластима.

•Си сте мат ски раз вој и уна пре ђе ње спорт ске ин фра струк
ту ре којајеподнадлежношћунашеинституције.Циљје
дасеикрозтоунапредиврхунскиспортиповећаобухват
бављења грађана спортом, као и да се Завод постепено
трансформишеурегионалницентарзаспортимедицину

спорта,уз пружањестручних
услугана успостављењупот
пунебазеподатака.
• Уна пре ђи ва ње струч ног и  
   на уч ноис тра жи вач ког ра
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да у спорту и меди
цини спорта, као и у
њима сродним грана
ма,узактивноповези
вање са високошкол
скимустановама.

•Уна пре ђе ње ме ђу на род не са рад ње и раз ви ја ње би ла те
рал них плат фор ми и те ла,дабисеунапредиоврхунски
спорт,изградилиновилокални,регионалнииглобални
центри за спортимедицину спорта,опремилитино
виивећпостојећиобјекти,развиламедицинаспортаи
применилипрактичнипрограмикојићеповећатифи
зичкуактивностграђана.

•Ин те гри са ње ак тив но сти За во да за спорт и ме ди ци
ну спор та усведруштвенесфере,надобробитспорта
иекономскукорист,крозпривредниразвој локалних
самоуправа, наменскии општи туризам, заштитужи
вотнесредине,подстицањеспортскеиндустријеидруге
сличнеактивности.
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РечишампионаоЗаводу



ВањаУдовичић
министарзаомладинуиспортСрбије,

чланикапитенватерполорепрезентације,
освајачнизамедаљананајвећимсветскимтакмичењима
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77ВАЊА УДОВИЧИЋ

Так ми чи ли сте се и осво ји ли број на од лич ја за др жав
ну ре пре зен та ци ју. Ка кву уло гу је имао За вод за спорт 
и ме ди ци ну спор та у Ва шем спорт ском жи во ту?

Коликојепосебноилепо,алиитешкодоћидозвањавр
хунског,професионалногспортисте,доћидокрајњегциља,
освајатимедаље,трофејеиигратинанајвишеммогућемни
воу,знајусамоспортисти.Свакиспортзахтевавеликаодри
цања јертражиапсолутнупосвећеностономешторадите,
моратебитифокусираниисвеуживотуподредитиспорту,
моратеувекдабудетеспремнидаидетедонајдаљихграни
цасвојеиздржљивости.Својетелосамморао,каоисваки
другиврхунскиспортиста,даприпремимдаподнесевелике
напоре,итонесамофизичке,већипсихичке,штојезахтева
лодаусвакоммоментуводимрачунаоздрављуиисхрани,
даелиминишемсвепотенцијалнеузрочникеповреда.Туве
ликуулогуимајустручниздравственипрегледи,тестирања
исавети.Небројенопутаусвојојпрофесионалнојспортској
каријерисамуправоуЗаводузаспортимедицинуспорта
имаоадресузасвакуврстутенемалепомоћи.Заводјеувек
биоту,несамозамене,већисвемојеколегеспортисте.Из
личногискуствамогудакажемдатаморадестручњацикоји
сунајбољиусвомпослу.Узтаквуподршку,многојелакше
спортистимадасеусредсреденаутакмицеитренинге.

Фи зич ка кул ту ра је не ка да би ла по јам без којег је не мо гу ће 
за ми сли ти де тињ ство или шко лу. Ко је су Ва ше успо ме не у 
вези са физичким васпитањем и спортом у шко ли?

Часфизичкогваспитања језамене,аливерујемизаго
товосвакодете,био једаноднајомиљенијих.Физичкосам
доживљаваокаонештоштомиједавалослободуиприли
ку да истражим своје спортске способности и да упознам
могућностисвогтела,адасветорадимузигруидружење.
Физичко васпитањекаонаставнипредмет унашемшкол
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скомсистемуимадугутрадицијуиврлојеважнозаваспит
нипроцессвакогдетета,његовусоцијализацију,доприноси
развијањуфизичкихспособности,али,штојенајважније,и
очувањуздрављаистварањуздравихживотнихнавика.

Часфизичкогвидимкаовеомаважансамногостановишта.
Многољудиу свакодневнојкомуникацији,паиприликом
израдеЗаконаоспорту,истичеданађемоначиндачасови
будуквалитетнији,односнодаихбудевише.Тојестеимоја
жеља,циљнакоме,умериукојојмогу,интензивнорадим.

За вод за спорт и ме ди ци ну спор та и да нас је уста но ва ко
ја во ди ра чу на о вр хун ским спор ти сти ма. Ко ли ко је ва
жно за мла де спор ти сте да ко ри сте струч не услу ге За во да у 
областима ме ди ци не спор та, мо то рич ких ис тра жи ва ња, ди
јаг но сти ке и пси хо ло ги је спор та?

Пресвега,радујемечињеницадасмоумогућностидаод
говоримо на захтеве спортиста, и то не само оних врхун

РЕЧ ШАМПИОНА
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ских,већионихкојисунапочецимасвојихпрофесионал
нихкаријера.Непрестаносеморарадитисамладимаусвим
сегментима,апосебноуовом.

Озбиљносестручнопратисегментдечјегиомладинског
спорта, с обзиромна то да неправилан третман у раду са
младимаможеизазватинизнежељенихпоследицакоје,сва
како,желимодаизбегнемо.Башзато,створенисунајбољи
могућиусловизасвесрпскеспортисте–центризадијагно
стикуиистраживањасурађенипоузорунанајнапредније,
Заводпоседујеикабинетезамоторичкотестирањеидечју
корективну гимнастику, аналитика резултата и тренажног
процесасебележиисталнопроучава...Заводобављапери
одичнатестирања,односнопратиантрополошкеспособно
стиикарактеристикедецеиомладине.Стручнитимовису
токомпоследњихнеколикогодинауспелидастандардепо
требне за медицинско праћење свих категорија спортиста
подигнунанајвишимогућиниво.

ВАЊА УДОВИЧИЋ
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Узевши у обзир да је сазревање сваког младог спорти
сте,свакогдетета,честоврлотурбулентно,пунопроменаи
осцилација,штосеодражаванесамонаспортскерезултате,
већнасвеживотнесегментеразвојаиспособностидетета,
битноједатренерииродитељизнајудаимЗаводсвимсво
јимкапацитетима,каокућасвихспортиста,стојинараспо
лагању,исаветодавноистручно.

Ка ко ви ви ди те ме сто За во да у све ту спор та Ср би је?
Завод за спортимедицину спорта је један од основних

стубовасистемаспортадеценијамауназадиверујемдаће
тобитииубудуће.Икаонекадашњиспортистаиданаскао
министаромладинеиспорта,верујемдајеуправоједанод
основнихпредусловадоброгфункционисањаиквалитетних
резултата,али,штојенајважније,здрављакаосинонимаза
спорт,постојањенационалногзаводакаоштојенаш.Завод
имавишеструкуулогуизначај–одпраћењаздравогразвоја
деце, прекошироке лепезе здравственихпрегледа које вр
шизасвеузраснекатегорије,узадекватнупонудуспортских
објекатаитеренаупрелепомприродномамбијентуКошут
њакадоступнихизарекреативнеактивностисвихграђана
изасадржајепрофесионалногспорта,допраћењаиунапре
ђењаразвојасвихелеменатаврхунскогспорта.Исвиимамо
заједничкициљ,атоједаубудућенадограђујемоиширимо
капацитете Завода као националног тренинг центра, кроз
заједничкеактивностиипројекте,одкојихјесамоједанре
витализација„Караташа“ који је поново у системуЗавода.
Такође,константноулагањеу јачањестручнихкапацитета,
разменумеђународнихискустава лекара у области спорта
(каошто јето,примераради,билаПрваконференцијале
караспецијалистамедицинеспортакојајеодржанапрошле
годинеуБеограду),улагањеумедицинскуопремуиконти
нуирано системскоширењекапацитетаЗавода, један је од
приоритетнихциљева.Заводјестеибиће,јерњеговаулогау
системуспортајенепроцењива,једаноднајвећихпартнера
свихусистемуспорта,алиисвихонихкојипрепознајузна
чајбављењафизичкимактивностимаиодговорногодноса
премасопственомздрављу,каопредусловазаквалитетани
здравначинживота.

РЕЧ ШАМПИОНА
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ПредрагПеруничић
државнисекретарзаспорт

уМинистарствуомладинеиспортаСрбије
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Так ми чи ли сте се и осво ји ли број на од лич ја за др жав
ну ре пре зен та ци ју. Ка кву уло гу је имао За вод за спорт 
и ме ди ци ну спор та у Ва шем спорт ском жи во ту? 

Увек сам имао одличну сарадњу са Заводом за спорт и
медицинуспорта,идоксамсепрофесионалнобавиоспор
том,исадакаодржавнисекретарМинистарстваомладинеи
спорта.Веомајеважнозасвакогспортисту,безобзиракојим
сеспортомбави,којегјеполаилиузраста,даредовнооба
вљаспортскепрегледе,насвакихшестмесеци.Стручнитим
Заводазаспорт,предвођенврхунскимстручњацима,докто
римаиспецијалистимамедицинеспорта,одпрвогпрегле
да јепотпунопосвећенспортисти, такода је свакинаред
нипрегледсамонадградњаконтролездрављаспортисте.У
стручностипосвећеностзапосленихуЗаводузаспортсам
сеувериоисам,безбројпута,крозлекарскепрегледеите
стирањасаисправнимдијагностичкимзакључцима.

Фи зич ка кул ту ра је не ка да би ла по јам без ко јег је не мо гу ће 
за ми сли ти де тињ ство или шко лу. Ко је су Ва ше успо ме не у 
ве зи са фи зич ким вас пи та њем и спор том у шко ли?

Крозчасовефизичкогваспитањазаволеосамспортипо
чеодасебавимњиме.Веомајеважнозапсихофизичкираз
војдецедасеодмалихногубавеспортомиучеоспортском
духу,ферплеју, толеранцији и правим вредностима. Један
одприоритетаМинистарстваомладинеиспортајеувођење
бесплатногспортаушколе,штоћеомогућитидецидакроз
игруизабавусхватедајебављењеспортомважнозањихово
здравље.Физичкаактивност,узстручнупомоћ,требалоби
дабудедоступнасвојдеци,анајбољиначинједасетоусваја
крозигруинеговањеспортскогдуха.

За вод за спорт је и да нас уста но ва ко ја во ди ра чу на о вр
хун ским спор ти сти ма. Ко ли ко је ва жно за мла де спор ти сте 
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да ко ри сте струч не услу ге За во да у обла сти ме ди ци не спор
та, мо то рич ких ис тра жи ва ња, ди јаг но сти ке и пси хо ло ги је 
спор та?

Заводзаспортимедицинуспортајемодернаустанова,са
дугомтрадицијом,исаставниједеоживотасвакогспорти
сте.Дабиспортистипостизалидобререзултатеиосвајали
одличјанаразнимтакмичењима,поредтруда,радаиодри
цањапотребанјепратећисистемкојићеимпомоћинатом
путу.ТојеоноштоиздвајаЗаводзаспорт,чијитимстручња
кабринеоздрављудеце,младихиодраслихидајезначајан
доприноссрпскомспорту.

Ка ко ви ви ди те ме сто За во да у све ту спор та Ср би је?
Завод за спортимедицину спортаима значајнуулогуу

животу свих спортиста, тренераи клубова.Пружа велику
подршку систему спортаирекреацијеСрбије.Спортисти
мајенарасполагањустручнапомоћ,спортскомедицински
прегледи, припреме, тренинзи, савети и тестирања, као и
бројнестручнеслужбе.Крајњициљједоприносунапређењу
здрављаспортиста.

РЕЧ ШАМПИОНА
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ТањаПетровић
каратисткиња,освајачицасветскихмедаља,

дипломираниправник
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Так ми чи ли сте се и осво ји ли број на од лич ја за др жав
ну ре пре зен та ци ју. Ка кву уло гу је имао За вод за спорт 
и ме ди ци ну спор та у Ва шем спорт ском жи во ту? 

Утокумојетакмичарскеспортскекаријереукаратеу,која
јетрајалавишеод20година,нисупостојаларедовнапраће
ња здравственог, психичкогифункционалног статуса так
мичара. Дисциплина коју сам ја одабрала, борбе за жене,
тек јепочињаладасеразвија,пасходнотомениискуства
стручњаканисубиланазавидномнивоу.Свесмоуглавном
постизалесналазећисесамеиучећиизгрешака.Средином
деведесетих почиње сарадња са Заводом и са докторком
спортскепсихологијегоспођомЉубицомБачанац.Одтада
такмичаридобијајунеопходнупомоћурадусаспортским
стручњацимаразногпрофила.Радесесистематскатестира
ња,психолошкитестови,функционалнистатуси...

Фи зич ка кул ту ра је не ка да би ла по јам без ко јег је не мо гу ће 
за ми сли ти де тињ ство или шко лу. Ко је су Ва ше успо ме не у 
ве зи са фи зич ким вас пи та њем и спор том у шко ли?

Физичковаспитањејестубздрављанашедеце,ифизич
когименталног.Завремемогдетињства,уОШ„БораСтан
ковић“наВождовцуималисмочетирипутанедељночасове
физичког васпитања.Наставник је био адекватно припре
мљензачас,утренерци.Училисмосвеобликеелементар
ног кретања, основе гимнастике, основе разних спортова,
дисциплину,редовност,такмичарскидухиприпадностдру
штву,школи,крозразнатакмичењаукојимасусебраниле
бојенашешколе.Дали јенашапрошлостутопијазасада
шњостибудућност?

За вод за спорт и ме ди ци ну спор та Ре пу бли ке Ср би је и да нас 
је уста но ва ко ја во ди ра чу на о вр хун ским спор ти сти ма. Ко
ли ко је ва жно за мла де спор ти сте да ко ри сте струч не услу ге 
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Завода у областима медицине спорта, моторичких истра
живања,дијагностикеипсихологијеспорта?

СтручнеуслугеЗаводасунеопходнезаспортистеитре
нере,алијошвишезамладеспортистекојићетекупозна
ти суровуи лепу страну спорта.На основу дугогодишњег
искустватренераврхунскихтакмичараимладихспортиста,
сматрамдајенеопходнодатренерииродитељи,каоиљуди
којиводеклубовеисавезе,стекнувишесвестиопотребиза
овомсарадњом.Тујепољенакометребарадити,едуковати,
обавештавати, промовисати и укључивати стручњаке који
радесамладима.Требаусавршаватимладеспортисте,омо
гућаватиимсталнустручну,здравственуипсихолошкукон
тролу,дабиуједномтренуткусвојезрелостидосеглизвезде,
какојимастреме,аимисањима.

КакоВивидитеместоЗаводаусветуспортаСрбије?
ИнституцијаЗаводатребадаимаважнуулогууедукаци

јиипомоћи стручњацима који раде са спортистима, да је
доступна свим спортистима, транспарентна и отворена за
свакиобликсарадњеуциљупланирањаипостизањаврхун
скихрезултатауобластиспорта.

РЕЧ ШАМПИОНА
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АлександарШоштар
председникСпортскогсавезаСрбије,

освајач златнемедаљенаОлимпијскимиграмауСеулу1988,
златнемедаљенаСветскомпрвенствууПерту1991,

ЕвропскомпрвенствууАтини1991.иБудимпешти2001.

РЕЧ ШАМПИОНА



91АЛЕКСАНДАР ШОШТАР

Так ми чи ли сте се и осво ји ли број на од лич ја за др жав
ну ре пре зен та ци ју. Ка кву уло гу је имао За вод за спорт 
и ме ди ци ну спор та у Ва шем спорт ском жи во ту?

Значај Завода за спорт и медицину спорта сам упознао
јошкаомладиватерполиста„Партизана“,асаставнидеомо
јекаријерепостаојеодпрвихрепрезентативнихдана,годи
не1984.ТадаможданисмонисхваталиснагуЗаводаизна
чајпрегледа,алисмобилитаковођениодстраневрхунских
стручњакадаодлазакуЗавод,напрегледеиконтроле,није
довођенупитање.

Каснијесмоими,активниспортисти,самиувиделинео
пходностпрегледа.Схватилисмода су анализе,поређења,
указивањанапроблеме,посталинеизоставнидеопресвега
припремазанајвећатакмичења,аондаиразвојатокомчи
тавекаријере.

Велика имена су украсила историју Завода. Издвојићу,
ипак,психологадрЉубицуБачанац.Билајеактивнаиува
терполоорганизацији.Израдасањомносимнајлепшаис
куства.

Фи зич ка кул ту ра је не ка да би ла по јам без ко јег је не мо гу ће 
за ми сли ти де тињ ство или шко лу. Ко је су Ва ше успо ме не у 
ве зи са фи зич ким вас пи та њем и спор том у шко ли?

Неверујемдаће семој одговорразликоватиоддругих.
Физичко јебило једанодомиљенихпредмета,управоонај
којивам јепоказиваонапредаку спортскимгранама.Уса
ђивало јежељузатакмичењемипобеђивањем.Захваљују
ћиквалитетнимнаставницима,ранонамјеусађиванаљубав
премаспорту.Билојетовремебезкомпјутераиинтернета,
свосвојеслободновремепосвећивалисмоигри,анајлепша
нашаиграбиојеспорт.
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За вод за спорт и ме ди ци ну спор та и да нас је уста но ва ко ја 
во ди ра чу на о вр хун ским спор ти сти ма. Ко ли ко је ва жно за 
мла де спор ти сте да ко ри сте струч не услу ге За во да у обла
сти ма ме ди ци не спор та, мо то рич ких ис тра жи ва ња, ди јаг
но сти ке и пси хо ло ги је спор та?

Управоискуствостеченоумлађимспортскимданимадаје
мизаправодаонимакојисебавеспортом,инесамоњима,
укажемназначајкоришћењасвихкапацитетанашегЗавода
заспорт.Савеликимпољемделовањауразличитимобла
стима,Заводомогућавадаусвакомтренуткуконтролишемо
здрављеифизичкуприпремљеностнанајбољиначин.Ми
слимдабипрегледиуЗаводубардвапутагодишњетребало
дабудуобавезасвакогрегистрованогспортисте.

Ка ко Ви ви ди те ме сто За во да у све ту спор та Ср би је?
НеманикаквесумњедајеЗаводзаспортједанодстубова

системасрпскогспорта.Честокажемодајеоваустановате
мељсвихнашихуспеханамеђународнојсцени.Санајсавре
менијимуређајимаиврхунскимстручњацима,Заводјеонај
чинилацбезкојегозбиљнаспортскаорганизацијанеможе
дапланирамакакавутемељенрад.УлагањемуЗаводињего
вестручњаке,српскиспортћедобитимного,аливећсадаон
представљаинституцијукојанемаравноправногпартнерау
овомделуЕвропе.

РЕЧ ШАМПИОНА
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НебојшаПоповић
рукометаш,ортопедскихирург,

освајачзлатнемедаљенаОлимпијскимиграмауМинхену1972.



95НЕБОЈША ПОПОВИЋ

Так ми чи ли сте се и осво ји ли број на од лич ја за др жав
ну ре пре зен та ци ју. Ка кву уло гу је имао За вод за спорт 
и ме ди ци ну спор та у Ва шем спорт ском жи во ту? 

Зарукометнурепрезентацију Југославије, чији самчлан
био, Завод за спорт имедицину спорта одиграо је велику
улогу.Те1971,годинуданапреОлимпијадеуМинхену,про
велисмотридананатестирањууЗаводу.Резултатисупо
служилистручномштабудадонесеважнеодлукеоселекци
јииграчаидаљемрадудоОлимпијаде.

Данас,послевишеодчетрдесетгодина,кадасесетимсвих
прегледаитестирањакојесмотамотадаобавили,каоиква
литетазакључакаЗаводовихстручњака,могурећидабито
исадабиловрхунскоуобластиспортскомедицинскогскри
нинга.Утодоба,нашЗаводбиојетридесетгодинаиспред
свогвремена.Затотврдимда јеЗавод,сасвојимстручним
тимом, много допринео освајању прве златне олимпијске
медаљеуисторијијугословенскогрукомета.Инатомесам
мувеомазахвалан.

Фи зич ка кул ту ра је не ка да би ла по јам без ко јег је не мо гу ће 
за ми сли ти де тињ ство или шко лу. Ко је су Ва ше успо ме не у 
ве зи са фи зич ком кул ту ром и спор том у шко ли?

Спортјебиодоступансвојдеци,аводилисугаспортски
ентузијасти.Бављење спортом јебилонашасвакодневица.
Штампа јетакођедоприносилапозитивнојслицибављења
спортом,анелажнимсновимаобудућемзарађеномбогат
ству.Утаквојатмосфери„спортзасве“,малобројниспорт
скитереникоришћенисуодјутрадомрака.Свимспортским
ентузијастимакојисужелелидасеопробајуутренерском
позивувратасубилаширомотворена.Утодобасеподра
зумевалодашколаиспортидузаједно,анедасемлади,као
данас,опредељујузаједноилизадруго.
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За вод за спорт је и да нас уста но ва ко ја во ди ра чу на о вр хун
ским спор ти сти ма. Ко ли ко је ва жно за мла де спор ти сте да 
ко ри сте струч не услу ге За во да у обла сти ма ме ди ци не спор
та, мо то рич ких ис тра жи ва ња, ди јаг но сти ке и пси хо ло ги је 
спор та?

Одоснивањападоданас,Заводјезначајнодопринеоуспе
хунашихспортиста.Сигурансамдаћетакобитииубудућ
ности.ЗатомислимдасвитребадастанемоизаЗавода,по
готоводанас,утешкимекономскимвременима,какобивши
такоисадашњиспортисти.Дасачувамоипомогнемонешто
штосвипоштујуиваннашихграница.

Ка ко ви ви ди те ме сто За во да у све ту спор та Ср би је?
Многеразвијенеземљенемогусепохвалитиоваквомин

ституцијом.Многемојеиностранеколеге говореоЗаводу
савеликимпоштовањем.Такобогатумедицинскудокумен
тацијуоспортскимвеличинама,од1956.године,непоседује
ниједанинститутзаспортусвету.То јеризницаподатака
чијеважностинисмодовољнонисвесни.

ЗатомислимдаЗаводуСрбијииБеоградузаслужујесву
пажњуипоштовање,каоштоихимаванграницаСрбије.

РЕЧ ШАМПИОНА
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ИванаМаксимовићАнђушић
освајачицасребрнемедаљеустрељаштву
наОлимпијскимиграмауЛондону2012.



99ИВАНА МАКСИМОВИЋ АНЂУШИЋ

Так ми чи ли сте се и осво ји ли број на од лич ја за др жав
ну ре пре зен та ци ју. Ка кву уло гу је имао За вод за спорт 
и ме ди ци ну спор та у Ва шем спорт ском жи во ту? 

Свакиспортистаимазациљдасвојувештинудоведедо
савршенства,дапомераграницеиоставитрагусвомспор
ту.Али, веома је важно даимамона кога да се ослонимо,
некогакоонамабринедабудемопотпунофизичкиипси
хичкиспремни.ЗаводзаспортимедицинуспортаСрбијеје
институцијакојавећгодинамабринеомени.Прегледисуту
брзии ефикасни,људиврлопрофесионалниипозитивни,
штојеодвеликеважности.

Фи зич ка кул ту ра је не ка да би ла по јам без ко јег је не мо гу ће 
за ми сли ти де тињ ство или шко лу. Ко је су Ва ше успо ме не у 
ве зи са фи зич ким вас пи та њем и спор том у шко ли?
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Физичкакултурајебилаједанодмојихомиљенихчасова,
гдесаммогладасеопустимиуживамуспортовимакојево
лим(одбојци,кошарциифудбалу).Али,најлепшеуспомене
сумисачасовагдесмоувежбавалиритмичкугимнастикуза
такмичењаопштинскогирегионалногранга.

За вод за спорт је и да нас уста но ва ко ја во ди ра чу на о вр хун
ским спор ти сти ма. Ко ли ко је ва жно за мла де спор ти сте да ко
ри сте струч не услу ге За во да у обла сти ма ме ди ци не спор та, мо
то рич ких ис тра жи ва ња, ди јаг но сти ке и пси хо ло ги је спор та?

Тестирањасувеомаважназасвакогспортисту,имладоги
врхунског.Разматрајућирезултате,могусесагледатинапреци
инедостаци,уопштестадијумспремности.Тутренериигра
јубитнуулогу.Консултујућисесадокторимаиимајућипред
собомрезултатепрегледаитестирања,могудаправенајбоље
плановерадаидозирајутренинге.

Ка ко ви ви ди те ме сто За во да у све ту спор та Ср би је?
Иакојетоупочеткумојекаријеребилонаметнуто,садане

могудазамислимсезонуадасенасвакихшестмесецинете
стирамуЗаводу.Мадаживимспортскимживотом,битномије
даитестовипоказујудасамздрава,спремнаиданапредујем.
ТоштоимамЗаводусвомтимучинимесигурномимирном.

РЕЧ ШАМПИОНА
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ВладеДивац
председникОлимпијскогкомитетаСрбије,

освајачмедаљанаОлимпијскимиграмауАтланти(1996)иСеулу(1988),
каоинасветскимиевропскимпрвенствима



103ВЛАДЕ ДИВАЦ

Так ми чи ли сте се и осво ји ли број на од лич ја за др жав
ну ре пре зен та ци ју. Ка кву уло гу је имао За вод за спорт 
и ме ди ци ну спор та у Ва шем спорт ском жи во ту?

Увремекадасамсе јаактивнобавиоспортом,Заводза
спортсвакаконијебионаовомнивоунакојемједанас.Ми
слимдајеодтогвременадоданаснаправљенвеликинапре
даки да смодобилиинституцију којаигра важну улогу у
каријерисвакогспортисте.

Фи зич ка кул ту ра је не ка да би ла по јам без ко јег је не мо гу ће 
за ми сли ти де тињ ство или шко лу. Ко је су Ва ше успо ме не у 
ве зи са фи зич ким вас пи та њем и спор том у шко ли?

Увексамволеоспорт,памијефизичко,поприродиства
ри,билоједанодомиљенихпредметаушколи.Физичкоје,у
ствари,увекбиловремезаигру.
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За вод за спорт и ме ди ци ну спор та и да нас је уста но ва ко ја 
во ди ра чу на о вр хун ским спор ти сти ма. Ко ли ко је ва жно за 
мла де спор ти сте да ко ри сте струч не услу ге За во да у обла
сти ма ме ди ци не спор та, мо то рич ких ис тра жи ва ња, ди јаг
но сти ке и пси хо ло ги је спор та?

Заводзаспортимедицинуспортајеинституцијакојаје
данасумогућности,сасвојимстручњацимаитехнолошким
ресурсима,данашимспортистимапружиуслугукаквуони
изаслужују.Билоудијагностициилитерапији, спортисти
овдеимајукомплетнубригуинегу.

Ка ко Ви ви ди те ме сто За во да у све ту спор та Ср би је?
Заводзаспортимедицинуспортавидимкаоинституци

јуодвеликеважностизасистемспортауземљиикаоин
ституцијуучијијеразвојважноулагати.Натајначинулаже
сеупобољшањездравственебригеонашимспортистима,
штобиувектребалодабуде једанодприоритетаљудима
којиводеспортуСрбији.ТопотврђујеиодносОлимпијског
комитетаСрбијепремаЗаводузаспортимедицинуспорта,
јеровуинституцијувидикаоједанодстубованашегврхун
скогспорта.

РЕЧ ШАМПИОНА
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МиленаРељинТатић
најбољаритмичкагимнастичаркаЈугославије,

учесницаОлимпијскихигарауЛосАнђелесу(1984)иСеулу(1988)

РЕЧ ШАМПИОНА



107МИЛЕНА РЕЉИН ТАТИЋ

Так ми чи ли сте се и осво ји ли број на од лич ја за др жав
ну ре пре зен та ци ју. Ка кву уло гу је имао За вод за спорт 
и ме ди ци ну спор та у Ва шем спорт ском жи во ту? 

Мојзадатакјетадабиодатренирамидасетакмичим,ао
свимдругимстваримабринулисумојтренеринекидруги
људи.ТакојебилоисапрегледимаитестирањимауЗаводу.
Биојетообавезандеоцелогпроцеса.Сећамсепозитивнеат
мосфере,љубазнихдокторакојинађувременадаобјаснесве
штоимамодаихпитамо,сећамсевеликогбројаспортиста
учекаоници.

Фи зич ка кул ту ра је не ка да би ла по јам без ко јег је не мо гу ће 
за ми сли ти де тињ ство или шко лу. Ко је су Ва ше успо ме не у 
ве зи са фи зич ким вас пи та њем и спор том у шко ли?

Мој први сусрет са ритмичком гимнастиком имала сам
управокрозшколуипрекомојепрофесоркефизичкогвас
питањаАнкицеЖарковић.Онанасјеуводилаутајнеспор
това,крозњенуселекцијуиусмеравањепостајалисмоуспе
шниспортистиуразнимспортовима.Великозадовољство
ипосебанзначајзасвенассуималинаступизашколу,на
школскимтакмичењимаразличитихнивоа.

За вод за спорт и ме ди ци ну спор та и да нас је уста но ва ко ја 
во ди ра чу на о вр хун ским спор ти сти ма. Ко ли ко је ва жно за 
мла де спор ти сте да ко ри сте струч не услу ге За во да у обла
сти ма ме ди ци не спор та, мо то рич ких ис тра жи ва ња, ди јаг
но сти ке и пси хо ло ги је спор та?

ЗасвемладеспортистејеважнодакористеуслугеЗавода.
Натајначинупознајуипратесвојекарактеристикенеопход
незапостизањеврхунскихрезултата,узстручнинадзорко
јиихнаправиначинусмераваиунапређује.Какосутренери
ти који су одговорни за рад и напредак својих спортиста,
мислимдајејошважнијаконтинуиранаразменаинформа
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цијаизмеђутренераистручногособљаЗаводауциљупо
стизањамаксималнихрезултата,направиначин,пресвега
правиланзаједногмладогспортисту.

Ка ко Ви ви ди те ме сто За во да у све ту спор та Ср би је?
Завод би требало да буде на високом месту у систему

спортауСрбији.Условикојипостоје,пресвегаумедицин
ском третману, у могућностима за моторичка истражива
ња, дијагностикуипсихологију спорта, уз консултације са
одговарајућимспортскимсавезимаинајбољимспортским
стручњацима,требалобидаомогућевеликинапредаксвих
спортскихгранаунашојземљи.Садругестране,Заводрас
полажесаламазатренингеибазеном,првијеНационални
тренингцентар,паби,каотакав,деосвојихактивноститре
балодаусмериинапомоћпојединимСавезима,прекобес
платног коришћења термина за тренинге,што би сигурно
допринелобољимспортскимрезултатима.Натајначин,нај
непосреднијекрозсвесегменте,Заводби,узМинистарство,
имаонајважнијуулогузаспортуСрбији.

РЕЧ ШАМПИОНА
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СлавкоОбадов
професорнаФакултетуспортаифизичкогваспитањауНовомСаду,

освајачмедаљауџудоунаевропскимисветскимпрвенствима,
освајачбронзанемедаљенаОлимпијскимиграмауМонтреалу1976.
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Так ми чи ли сте се и осво ји ли број на од лич ја за др жав
ну ре пре зен та ци ју. Ка кву уло гу је имао За вод за спорт 
и ме ди ци ну спор та у Ва шем спорт ском жи во ту? 

Иакосамсвојепрвезначајнијерезултатепостигао1968.и
1969,кадасамосвојиотрећеипрвоместонајуниорскомПр
венствуЕвропе,још1966.имаосампрегледеиразнатести
рањауЗаводузаспортимедицинуспортаСрбије.Тосуби
лиодређенипрегледиздравственогстањаорганизма,каои
утврђивањеипраћењеразвојаодређенихморфолошкихка
рактеристика.Сећамседасморадилиодређенепсихолошке
тестове,каоитестовемоторичкихспособности.Какосмота
да вишепута у току годинеималиприпреме уБеограду, у
СпортскомцентрунаКошутњаку,честосутренериљудииз
Заводакористилиприликузасарадњу.Тренернамнијепо
дробнијеобјашњаваоулогуЗаводаисвеоноштосуонипра
тили.Првипутсамтуулогуозбиљнијеосетиоуочиодласка
насвојепрвеОлимпијскеигре(Минхен,1972).Тадасампрви
путбиоподвргнутозбиљнимтестовимамоторичкихифунк
ционалнихспособности,каоиконативнихкарактеристикаи
когнитивнихспособности.Сарадњаприпадникаџудоспорта
саЗаводомодувекјебилавеомачврста,трајеиданас.

Фи зич ка кул ту ра је не ка да би ла по јам без ко јег је не мо гу ће 
за ми сли ти де тињ ство или шко лу. Ко је су Ва ше успо ме не у 
ве зи са фи зич ким вас пи та њем и спор том у шко ли?

Физичкоушколијезамене,каохиперактивнодете,увек
бионајдражипредмет.Међутим,томенинијебилодовољ
но.Одпрвогразредаосмогодишњешколеодлазиосамуве
черњимчасовимауДруштвозателесноваспитање„Парти
зан“уНовомСаду,гдесамвежбаогимнастику.Мислимда
мијеодлазакнагимнастику,умојојседмојгодини,пунопо
могаодастекнемосновнумоторику.Утринаестој,кадасам
почео да тренирамџудо, био саммоторички веома обра
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зован, способан за учење
специфичних моторичких
покретауџудоу.Данасро
дитељидецудоводенаџу
дотренингеипреседмего
дине,пасевеликаенергија
имноговременатрошина
обукуполазника заопште
моторичке покрете, како
бимоглидаприхватеина
уче покрете џудо техника,
којисувеомасложени.

За вод за спорт је и да нас уста но ва ко ја во ди ра чу на о вр хун
ским спор ти сти ма. Ко ли ко је ва жно за мла де спор ти сте да 
ко ри сте струч не услу ге За во да у обла сти ма ме ди ци не спор
та, мо то рич ких ис тра жи ва ња, ди јаг но сти ке и пси хо ло ги је 
спор та?

Мишљењасамданиједанврхунскиспортскирезултатда
наскоднаснеможедасепостигнеадаЗаводзаспортне
пропратисвеактивностиутоме.Тренеринекихврхунских
спортистанисудовољноедуковани,слабосарађујусаЗаво
доминеучествујууотклањањуодређенихнедостатака.Од
увексамбиопротивниконихтренеракоји„правеглупаве
спортисте“,односнонесарађујусаЗаводоминеучеспорти
сте(утеоријскомсмислу)какосестварајуврхунскирезулта
ти.Завод,убудућности,морадарадинаедукацијитренера
свихспортиста,укључујућиионенајквалитетније.

Ка ко ви ви ди те ме сто За во да у све ту спор та Ср би је?
Завод,ту,морадаимазначајнијеместо.Вишедајепрису

танназначајнимприпремамаквалитетнихспортиста(неса
моколективних,већималихспортова).Такође,небитреба
лодапротекнениједновеликоспортскотакмичење(Олим
пијскеиМедитеранскеигре,првенстваЕвропеисвета)ада
стручњакЗавода,пресвихпсихолози,небудеприсутанна
такмичењима.Требадаактивноучествујеибуденепосред
ноупознатсаосновнимпроблемимаудоменимакојимасе
Заводбави,тедапомогнеуотклањању.

РЕЧ ШАМПИОНА
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ЂорђеВишацки
генералнисекретарОлимпијскогкомитетаСрбије,

освајачсребрнеибронзанемедаљенасветскимпрвенствимаувеслању



115ЂОРЂЕ ВИШАЦКИ

Так ми чи ли сте се и осво ји ли број на од лич ја за др жав
ну ре пре зен та ци ју. Ка кву уло гу је имао За вод за спорт 
и ме ди ци ну спор та у Ва шем спорт ском жи во ту?

Нажалост,утовремеЗаводјебиоудосталошемстању,
такодајакаоспортистанисамимаопуноприликедаосетим
вредностионогаштонашиспортистиданасодњегадобија
ју.ТимпремијевеомадрагодасеЗаводразвијауинститу
цијукојајеодвеликеважностизасрпскиспорт.

Фи зич ка кул ту ра је не ка да би ла по јам без ко јег је не мо гу ће 
за ми сли ти де тињ ство или шко лу. Ко је су Ва ше успо ме не у 
ве зи са фи зич ким вас пи та њем и спор том у шко ли?
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Безобзиранатоштосамсемимошколебавиоспортом
иимаопунотренинга,увексамволеофизичко, јертусам
имаоприликудасебавиминекимдругимспортовима.

За вод за спорт и ме ди ци ну спор та и да нас је уста но ва ко ја 
во ди ра чу на о вр хун ским спор ти сти ма. Ко ли ко је ва жно за 
мла де спор ти сте да ко ри сте струч не услу ге За во да у обла
сти ма ме ди ци не спор та, мо то рич ких ис тра жи ва ња, ди јаг
но сти ке и пси хо ло ги је спор та?

ВеомајеважнодауСрбијипостојиинституцијакојасеси
стемски бави спортистима. Да они у свакој прилици имају
могућностдатупронађусвештоимјенеопходноудoмену
терапијеидијагностике,каоитестирањасвојихспособности.

Ка ко Ви ви ди те ме сто За во да у све ту спор та Ср би је?
ЗаводјеинституцијанеопходнаспортууСрбијизарадда

љегразвоја.УзсвеуслугекојеЗаводпружанашимспорти
стима,тојеиместогдесечувајурезултатисвихтестирања
исвихпрегледа.Таквабазаподатакајеодвеликевредности,
јер омогућава анализе и истраживања у циљу системског
развојанашегспорта.

РЕЧ ШАМПИОНА
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ЈаснаШекарић
освајачицапетолимпијскихмедаљаустрељаштву
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Так ми чи ли сте се и осво ји ли број на од лич ја за др жав
ну ре пре зен та ци ју. Ка кву уло гу је имао За вод за спорт 
и ме ди ци ну спор та у Ва шем спорт ском жи во ту? 

Заводјеинституцијакојамепратитокомчитавекаријере.
Заразликуоднекихспортистакојисупрегледеитестира
њадоживљаваликаоморање, замене једружењесаЗаво
домпредстављалоправозадовољство.Могуслободнодака
жемдасамбашуЗаводузаспортоткрилавеликидеосвојих
спортскихпотенцијалаидасумисараднициЗаводапомо
глидазначајноунапредимсвојеспортскерезултате.

Фи зич ка кул ту ра је не ка да би ла по јам без ко јег је не мо гу ће 
за ми сли ти де тињ ство или шко лу. Ко је су Ва ше успо ме не у 
ве зи са фи зич ким вас пи та њем и спор том у шко ли?

Физичкакултурајенекадабила„број1“уживотусваког
појединца.Савеликомрадошћусесећамсвогшколовањаи
прваасоцијацијанатовремеми је–дружењеиспорт.На
жалост,наконтог„златногдоба“уследиојепериодурушава
њаморалнихвредностиудруштву,штосеувеликоодразило
инаовукарикууформирањуздравогпојединцаидоброг
човека,замененајважнију.Ипак,радујемедасепоследњих
неколико годинафизичкакултура (садафизичковаспита
ње)враћанавеликаврата.Верујемдаћемоунаредномпе
риодуоправдатиепитет„спортскенације“.Тунемислимса
монаспортскерезултате,већпресвеганаздравоодрастање
нашихнајмлађих.

За вод за спорт и ме ди ци ну спор та и да нас је уста но ва ко ја 
во ди ра чу на о вр хун ским спор ти сти ма. Ко ли ко је ва жно за 
мла де спор ти сте да ко ри сте струч не услу ге За во да у обла
сти ма ме ди ци не спор та, мо то рич ких ис тра жи ва ња, ди јаг
но сти ке и пси хо ло ги је спор та?
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Иакојеимао„успонеипадове“,каоискоросвеинституци
јеунашојземљи,Заводјетокомсвиховихдеценијаипакус
пеодаочуваједансталнизаједничкиименитељусвомраду:
бригуоспортистима.Нарочитоупоследњојдеценији,када
неможедасенеприметизначајнојачањесвихкапацитета,
иматеријалнихикадровских.ПотпуносамуверенадаЗавод
апсолутнонезаостајезаводећиминституцијамаовогтипа
усвету(чакјеунекимсегментиманесумњивоиспред).За
тобихискористилаприликудапресвегамладеспортисте
упутимнаЗаводзаспорт,јерћенаједномместудобитисве
штојепотребнозаправилнунадоградњуњиховихбудућих
спортскихкаријера.

Ка ко Ви ви ди те ме сто За во да у све ту спор та Ср би је?
МестоЗаводајевишеструкодоказанокрозњеговвишеде

ценијскирад.Самопостојањетокомшестдеценијаставља
Заводнаапсолутнулидерскупозицијууобластианалитич
кодијагностичке и спортскомедицинске делатности. Зато
сенајискренијенадамдаћесесарадњанарелацијиМини
старствоомладинеиспорта–ОлимпијскикомитетСрбије–
СпортскисавезСрбије–Заводзаспортимедицинуспорта,
којајепоследњихгодинаизузетна,наставитииунаредним.

РЕЧ ШАМПИОНА
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ДанеКорица
саветникпредседникаСпортскогсавезаСрбије,

олимпијац,освајачмедаљауатлетицина
УниверзијадииБалканскимкросевима
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Так ми чи ли сте се и осво ји ли број на од лич ја за др жав
ну ре пре зен та ци ју. Ка кву уло гу је имао За вод за спорт 
и ме ди ци ну спор та у Ва шем спорт ском жи во ту? 

Желимдаизразимдубокопоштовањепремаовојустано
ви,којаслави60.годишњицупостојања.Узњусмоспортски
одрастали,биланамједругаинајважнијакућа,укојусмо
долазилитражећисаветезадобреспортскерезултате.Сам
КошутњакиЗаводзаспортбилисунајомиљенијеместоза
спортисте,тренереисвеонекојисурадилиуспорту.Свире
презентативциЈугославијеборавилисмотунаприпремама,
ималиспецијалнуиконтролисануисхрану,салезатренинге,
базенезапливаче,атлетскуитримстазу,каоинепрегледну
шумузадугатрчања.БезКошутњакаиЗаводасеједностав
нонијемогло,билодасерадилооздравственимпрегледима
илиприпремамазавеликатакмичења.Тусусековалемеда
ље.НарочитосесећамборавкаиприпремазаОлимпијске
игреуМексику1968,Минхену1972.иМоскви1980.

ПрипремајућисезаОлимпијскеигреуМинхену1972,са
нама атлетичарима је тренираоиМатеПарлов.Послење
говихспецијалнихтренингаубоксу,трчаојесанамаподе
сетаккилометаракрозшумуКошутњака.Утовремеселек
торбоксерабиојеБруноХрасински,акондиционитренер
проф. ЗоранЋирковић.Цело време користили су ресурсе
Републичкогзаводазаспортимедицинуспорта,тесноса
рађујућисаискуснимстручњацимазакондиционеипсихо
лошкеприпреме,заисхрануиосвежавањепосленапорних
тренинга.Заводјеимаонајбољестручњакезасвеовеобла
сти.ТујеиФакултетспортаифизичкогваспитања(ДИФ),
сасвојимпрофесоримаимогућностима.Значи,уКошутња
кујебилаједназаокруженацелина,правоспортскоинаучно
средиште. Готово идеалноместо и окружење за тренажни
процесиконтролутренираности.
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Биосамтадамладиперспективанатлетичар.Живеосаму
Кутини(Хрватска),320километарадалекоодБеограда.Јед
ногаданапозвансамдасасвојимтренеромдођемуБеоград
натестирање,уРепубличкизаводзаспортуКошутњаку,ида
останемдвадана.ПрвипутсампутоваоуБеоградиимаосам
великутрему.ПлашиосамсештаћемирећилекаруЗаводу
заспорт,страховаодаминезабранедасебавимспортом(јер
самутринаестојгодиниимаотешкуболестзглобоваицелих
седаммесецилежао у кревету, каснијеимаои туберкулозу
плућа).ДочекалисунасуКошутњакуиодмахдалипрецизан
распоредтестирањазаобаданаборавка.Детаљанлекарски
преглед,одстопала,прекосрцаиплућа,затимфизичкитест
набициклоергометру,папсихотест.Конзилијумлекарајеза
једносатренеромразговараоианализираорезултатетести
рања.Далисусагласностданаставимтренирање,алиипред
ложиликакотодасерадиунаредномпериоду.Наложилису
даопетдођемнатестирањенаконшестмесеци.(Контролесу
билеобавезнезачлановерепрезентациједвапутагодишње,
попотребиичешће.)

Према томе, Завод за спорт био је институција у служби
спорта и спортиста. Касније, у тешком времену такозване
транзиције,Заводјеизгубиосвојуулогуисвисмобиливео
манесрећнизбогтога.Међутим, захваљујућиМинистарству
омладинеиспортаСрбије,каоизапосленихуЗаводу,оваин
ституција се вратилана старе стазе.ЖелимодаЗавод такав
останеидасвакогаданабудејошбољи.СпортСрбијенеможе
безовереферентнекућеињенихстручњака.Ијасамзахваљу
јућиовојкућиоствариосвемојеврхунскерезултатеуспорту.

Фи зич ка кул ту ра је не ка да би ла по јам без ко јег је не мо гу ће 
за ми сли ти де тињ ство или шко лу. Ко је су Ва ше успо ме не у 
ве зи са фи зич ким вас пи та њем и спор том у шко ли?

Физичкакултурабилајеуоновремеичасопискојисутре
нери максимално користили. Доносио је најновије стручне
новостиизспорта,анализе,упутствазарадодстраненајбо
љихспортистасвета,имаоједостапревода,алииискустава
нашихнајбољихстручњакаусвимспортовима.

Амојеискуствосафизичкимваспитањемушколијевеома
позитивно.Утовреме,физичко је схватаноозбиљноколи

РЕЧ ШАМПИОНА
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коиматематика.Ималисмо
спојенадвачаса, сви једно
образно обучени, у црним
шорцевима и белим маји
цама. Постројавање, загре
вање, упознавање са свим
справама за гимнастику, па
рад.Билојепривилегијаве
жбати са наставницима у
сализафизичко.Нијебило
ученика који се није бавио
спортским активностима у
некимодспортскихсекција,
одатлетикедошаха.

За вод за спорт и да нас је 
уста но ва ко ја во ди ра чу на 
о вр хун ским спор ти сти ма. 
Ко ли ко је ва жно за мла де 
спор ти сте да ко ри сте струч не услу ге За во да у обла сти ма ме
ди ци не спор та, мо то рич ких ис тра жи ва ња, ди јаг но сти ке и 
пси хо ло ги је спор та?

Завод је недељив од спорта. Један је од стубова српског
спорта и тако треба да остане. Не може се ни замислити
струкауспортубезовогЗавода.Какојејошмениимомтре
неру бионезамењив, такои сада,  када се дигаонанајви
шиниво,неможесезамислитиозбиљанрадбезЗавода.Без
стручне контроле, тестирањаи анализа, панаоснову тога
саветаспортистимаитренерима.

Ка ко ви ви ди те да ље ме сто За во да у све ту спор та Ср би је?
Hесмесенатомештедети,уЗаводузаспортморадабуду

ангажованинајбољи стручњациизобласти спорта, спорт
скедијагностике,превентивеирадапослеразнихповреда
ипаузаутренажномпроцесу.Несмесепропуститинабав
канајсавременијетехникезаанализуипревентиву,каоиза
опоравакспортиста.Сарадњасадругимевропскимцентри
маизовеобластиморадабудесвакодневнаиотворена.

ХвалаштопостојитезбогукупногспортауСрбији.

ДАНЕ КОРИЦА
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ВладимирБатез
генералнисекретарСпортскогсавезаСрбије,

освajaчдвеолимпијскемедаљеисребранаСветскомпрвенству1998.
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Так ми чи ли сте се и осво ји ли број на од лич ја за др жав
ну ре пре зен та ци ју. Ка кву уло гу је имао За вод за спорт 
и ме ди ци ну спор та у Ва шем спорт ском жи во ту? 

СматрамдајеулогаЗаводаданасмногозначајнијазамла
деспортистенегоштојебилаувремемогпрофесионалног
стасавања.Умојевреме,улогаЗаводасеогледаланајвишеу
превентивнимспортскимпрегледима,понекомтренингуи
моторичкомтестирању,једномугодинудана,итонајчешће
преднековеликотакмичење.

Фи зич ка кул ту ра је не ка да би ла по јам без ко јег је не мо гу ће 
за ми сли ти де тињ ство или шко лу. Ко је су Ва ше успо ме не у 
ве зи са фи зич ким вас пи та њем и спор том у шко ли?
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Кроз моје школо
вање,урелативнома
лојсредини,којаније
имала услова за ба
вљење спортом као
штовећинаомладине
има данас, радовали
смо се одласцима на
школска такмичења.
Она су нам била ве
лика радост, јер смо
тамоупознавалинове
пријатеље и спортске
ривале. Посебан до
живљај био је повра
так са такмичења у
школу, где смо побу

ђивалидивљењеосталихученика,поготовукадасмосатак
мичењадоносилинајвећаспортскаодличја.

За вод за спорт и да нас је уста но ва ко ја во ди ра чу на о вр хун
ским спор ти сти ма. Ко ли ко је ва жно за мла де спор ти сте да 
ко ри сте струч не услу ге За во да у обла сти ма ме ди ци не спор
та, мо то рич ких ис тра жи ва ња, ди јаг но сти ке и пси хо ло ги је 
спор та?

Завод је представљао врхунску установу за тестирање
спортиста.Крозњусупролазилисвиолимпијскикандида
ти.Сада,кадсусеусловипроменилиикадсунаучнасазна
њанадалековишемнивоу,улогаЗавода је јошзначајнија.
Посебнојеважноштосукапацитетиовеустановетаквида
могуобезбедитисвимспортистимаадекватнатестирања,па
семладиспортистинавременавикавајунакоришћењетих
услуга.

Ка ко ви ви ди те ме сто За во да у све ту спор та Ср би је?
Помоммишљењу,Заводзаспортимедицинуспортамо

гаобидасеослањананаучнасазнањасаматичнихФакул
тетаспорта,идаусарадњисањимадоприносипраћењуи
пројектовањувисокихспортскихрезултата.

РЕЧ ШАМПИОНА



























ПартнериЗавода
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Министарствоомладинеи
спортаРепубликеСрбије

МинистарствоомладинеиспортаРепубликеСрби
је,начелусаминистромВањомУдовичићем,нај
важнији је партнер Завода за спорт имедицину

спорта.Заједновећдугинизгодинаупорнорадимонараз
вијањусвихпредностиспортаунашојземљиинапревази
лажењупрепрека.Каостручнаиреферентнаинституцијау
областиспортауопште,несамоврхунског,стојимонауслу
зиМинистарству омладинеи спорта у свимпитањима од
суштинскеважностизадаљиразвојспортауСрбији.

Задаци који су нам поверени од стране Министарства
превасходносупословистратешкеприроде,тојестонипо
словикојичинетемељсистемаспортаједнедржаве.Свесни
смочињеницеданамје,поредвеликеодговорностииоба
везе,указанаивеликачастдаучествујемоунапоримаМи
нистарстваомладинеиспортадасвакомдететуспортбуде
доступан,каоидасвакиврхунскиспортистадобијенајоп
тималнијеуслове.Наовајначинимамомогућностдазаједно
мењамостваринабоље,даисправимогрешкеизпрошло
сти,алиидаутремоједанстабиланпуткабудућности.

Управозато,осимуизрадикључнихдокуменатаизобла
стиспорта,узпуноповерењеМинистарства,спроводимосве
активностиувезисаматичнимевиденцијама.Овајзадатак
јепосебноважан,јерћепрвипутпостојатидокументована,
свеобухватнабазаподатакаспортауСрбији.Наосновутих
драгоценихподатакамоћићемо, заједно, даосмишљавамо
даљекораке.

РазумевањеиентузијазамминистраВањеУдовичића,ко
јипроизлазеизњеговебогатепрофесионалнекаријере,али
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МИНИСТАРСТВО
ОМЛАДИНЕ
И СПОРТА

Република Србија
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иизњеговогакадемскогобразовања,стручностчитавогко
легијумаМинистарства, уз професионализам и стручност
руководилацаЗавода,показалису:кадасезаистахоће,ика
дасезнакакоигде,свесеможе.Заједносмоурадилимно
го тога, а у последње време смо посветили велику пажњу
спортскомкампу„Караташ“којинамјеМинистарствопо
верилонауправљање.„Караташ“јемождаинајсликовити
јипримернашесвестранесарадње.Финансирајућиобнову
овогјединственогцентрапредвиђеногзамладеспортисте,и
имајућиповерењеуЗаводдаћекампводитипрофесионал
но, унапређујућииврхунски спортиквалитетне садржаје
занајмлађе,Министарствоомладинеиспорта јепоказало
коликајеважностквалитетнесарадњемеђусвимреферент
ниморганизацијамауобластиспорта.

Заводзаспортимедицинуспортапредстављакровнуин
ституцију у области спорта – овај статус нам је доделило
управоМинистарствоомладинеиспортаРепубликеСрбије.
Оваковажанположајјерезултатсарадњеизаједничкихна
пора,поврхсвегаизаједничкеиницијативезапозитивним
променама,вередатозаједноможемо.Тонасчини,уисто
време,изахвалнимипоносним.

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
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ГрадБеоград

Сарадња Завода за спорт и медицину спорта Срби
јеиГрадаБеоградапочела је јошпооснивањуна
шеустанове.Собзиромнатодасеувекналазимоу

главномграду,сарадњасаградскиминституцијама,попри
роди ствари, била је неопходна.Она је и пример успешне
сарадњеизмеђурепубликеиграда.Токомгодинанашедве
институцијепосталесувишеодпартнера,посталисмопри
јатељиуједињениунапоримадабеоградскојдеципомогне
моуздравомразвоју.

Прескорополавека,тачније1973.године,уБеоградује
почеодафункционишесистемподназивом„Сталнопраће
њефизичкогразвоја,физичкихифункционалнихспособно
стидецеиомладинеБеограда“.Тајсистемсталногпраћења
растаифизичкеспособностибеоградскедецеуспостављен
јеодлукомГрадскогсекретаријатазаобразовање.Годишње,
обухватао јемерењаи до 200 хиљада београдских учени
ка основнихи средњихшкола. Већна самомпочетку, ре
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зултатиистраживањапоказалису
дафизичкеспособностидецеи
омладинесталноопадају,због
високоурбаног начина живота,
каоисмањенихмогућностиипо
требазакретањем.Билојејаснода
се развој ифизичке способности
децеморајусталнопратити,како
библаговременобилепредузима
немерезазаустављањеилиубла
жавањенегативнихтрендова.

Збогратнихприликауземљиуто
ку1999.године,овајсистем,којијезнат
ноутицаонараз
вој младих, пре
стао је да функ
ционише. Чита
ву деценију није
било систематске
бриге о физич
ким и функцио
налним способ
ностима београд
скихђака.

Недавнојепокренутаиницијативазапоновноактивира
њеовогвредногпројекта,садасусредсређењемнаученике
основнихшкола.ТимексператаЗаводазаспортимедици
ну спортаизрадио јеновипројекат, у складу санајнови
јимтехнолошкиминаучнимдостигнућима.Резултатиис
питивања послужиће првенствено Граду Београду, затим
и осталим релевантним установама, за креирање страте
гија унапређења општег здравља ифизичке способности
деце, посебно путем развојних мера у области физичког
васпитања.

Сарађивали смо и на бројним другим пројектима и ак
тивностима,увекуспешно.Међутим,посебнонамједраго
дапоновосарађујемосаГрадомБеоградомузаједничкојак
цијинадобробитдеце,јероваквипројектисуодстратешке
важностизацелодруштвоидржаву.
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АнтидопингагенцијаСрбије

Завод за спорт, поменули смо већ, био је својеврсна
претечаданашњеАнтидопингагенцијеРепубликеСр
бије.Превишеодчетрдесетгодина,управоуЗаводу

је отворена антидопинг лабораторија, тада најмодерније
опремљена.Задатактелабораторијебиоједаидентификује
онеспортистекојиутокусвојихприпремазлоупотребљава
јустимулативнасредстваианаболике.

АнтидопингагенцијаРепубликеСрбијеоснованајеЗако
номоспречавањудопингауспортуиз2005. године, арад
јепочела2006.Имајућиувидуприродупослакојимсебаве
нашеустанове,првенственоуобластиврхунскогспорта,са
радња јеодпочеткабилаваљана,удобројвери,заснована
на начелима професионализма и на посвећености правим
вредностима.Обострана намера у овом чврстом партнер
ствуједаврхунскиспортуСрбијинезаостајезасветским
стандардима.

Ова важна и снажна сарадња највише се огледа у кон
стантнојразменидрагоценихсазнања,кроззаједничкепро
јектеипосебноосмишљенеедукативнециклусенакојима
учествују колеге из обеју институција. Кооперација наше
двеустановетребадапослужикаопримерсвимдругимор
ганизацијама које деле заједничка интересовања и чији се
општициљевимогуназватизаједничким.

ЗаводујевеликачастштонамјеАнтидопингагенцијаСр
бијепостојанпартнер,сакојимсезаједноборимозаквали
тетнијиспортуСрбији.
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ОлимпијскикомитетСрбије

Кадајепрешестдеценијаоснован,осимунапређења
читавог концептаипраксефизичке културена те
риторијиСФРЈ,Заводјеимаозадатакдаунапредии

врхунски спорт.Олимпијске игре, као највећимеђународ
ниспортскидогађај,билесупосебнозначајне. Југословен
скизваничницибилисусвесничињеницеда јеуспешност
у међународном спорту важан спољнополитички инстру
менткојинепроцењиводоприносипозитивнојслициземље
усвету.УправостогајебиланеминовнасарадњаЗаводакао
стручне установе и Југословенског олимпијског комитета
каоорганизацијечијасуделатностОлимпијскеигре.
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Заједничкинапориитрудсубрзодалирезултате.Врхун
скиспортисти,односноолимпијскенаде,редовносупосе
ћивалиЗавод.Сањимасурадиливрхунскистручњацииз
областиспортаимедицине спорта.Експертиу својимпо
љима,специјалистимедицинеидругихобласти,активносу
радилитокомцелегодине,каснијеитокомчитавоголимпиј
скогциклуса.Спортистиитренерисудобијаликонкретна
усмеравања,одпсихолошкогсаветовалишта,прекоисправ
неисхранедоинтензитетатренингаимедицинскихпрегле
да.ИстегодинекадајеоснованЗавододржанесуОлимпиј
скеигреуМелбурну.ФрањоМихалић,који је токомсвоје
тркачке каријере био стални корисник Завода, освојио је
сребрнумедаљу.МедаљесусенизалеинанареднимИграма,
гдебилиприсутниистручњациЗавода,какобиналицуме
стапружилипомоћизнање.

 Сарадња са Заводом тадашњег Југословенског а сада
ОлимпијскогкомитетаСрбијефункционисалајебеспрекор
но.Обе организације, можда најважније у области врхун
ског спорта, доиста су дале свој максимум за унапређење
олимпијскихпостигнућа.Везујенасзаједничкапосвећеност
олимпизмукаоконцептунајвишихвредностиуспорту,ве
зује нас дух такмичарскежеље да постигнемо најбоље, на
крајувезујенасивераунашемладеспортистесакојимаза
једнорадимо.

УЗаводузаспортиме
дицинуспортаРепублике
Србијеборавилисуброј
ниолимпијскишампиони
и такмичари. Тако, и да
нас секоднас скоро сва
кодневноможесрестине
ко од наших олимпијаца.
Заједно смо освојили на
десетине медаља.Надамо
седаћемоинапредстоје
ћимОлимпијскимиграма
уРијуновимзлатнимод
личјима крунисати наше
заједничкенапоре.
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СпортскисавезСрбије

СпортскисавезСрбијеиЗаводзаспортимедицину
спорта везани су нераскидивим везама. То постаје
још јасније када се зна да је 1953. године тадашњи

СавезспортоваЈугославије,односноСавезспортоваСрбије,
основаоСпортскиинституткојиједиректнапретечадана
шњегЗавода.

Заједничкикорениипочециувеликојмерисуодредили
идаљитокуспешне сарадњекоја опстајеиразвија се већ
вишеодшестдеценија.СпортскисавезСрбијеимаједнуод
најважнијих улога у свету спорта.Уњеговој надлежности
сусвиспортскисавезисасвојимклубовима,штозначида
функционисање спорта у земљи у великојмери зависи од
радаСавеза.
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Повезујенас заједничкабригаодобробити спортистаи
брига о стварању најоптималнијих услова за развој спор
тауопште,несамоврхунског.Заједничкимдугогодишњим
залагањемирадом,инизомакцијакоје смоспровеликао
партнерске институције, битно смо утицали на спортску
сценуСрбије.

Заједнопубликујеморезултате спортистапостигнутена
већимтакмичењима.Можда јошважније,трудимосесвих
365 дана у години да врхунских резултата будешто више
идамедаљебудуштобројније.Нашузаједничкумисијуу
унапређивањуспортауСрбијинајбољекарактеришесинер
гетскиприступ,укомобестранедајунајбоље,затимдина
мичан свакодневни темпо и, најбитније, заједничка визија
системаспортауСрбијикаоделафункционалнецелинедр
жавнеполитике.

Будућидауобемаустановамарадеврхунскиспортисти
истручњациизсветаспортаимедицинеспорта,јасноједа
оваквасинтезадобревоље,спортскогдухаистручностидо
носинајбољерезултате,онекојесвипуногсрцаславимо.

ОвомприликомСпортскисавезСрбијеиЗаводзаспорт
имедицину спорта славешест деценија успешне сарадње,
шестдеценијамедаљаизаједничкихнапорадаспортизе
мљуукојојживимоучинимобољим.



























Заводданас
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Модернаустанова

ДанасјеЗаводмодернаустановаукојојрадивисоко
квалификованстручникадар.Пратесеипримењу
јунајновијастручнаинаучнадостигнућауобласти

спорта, физичке културе, медицине спорта, психологије и
многихдругихнаучнихдисциплина.Најсавременијаопре
ма,уздрагоценељудскересурсе,чиниЗавод јединственом
професионалноминституцијомкојабројнимкорисницима
пружауслугенајвишегквалитета.Управоовачињеницани
је семењала токомшест деценијанашегпостојања, јер од
почеткадосадаЗаводјезадржаосвојепрестижноместо,не
само код нас већ и у свету, управо захваљујући томешто
смоувекбиликоракиспред,истручноитехнолошки.Кроз
сталнимониторингопштег,алиипосебнихстањауспорту
ифизичкимактивностимаунашојдржави,крознепреста
ноусавршавањеметодологијеитехнологијестручнограда,
узконтролутренираностиспортистаиподстицајнеструч
не савете, Завод немерљиво доприноси спортској пракси.
Пружајућиширокспектаруслугаиградећипоуздансистем
подршке, уз стално стручно усавршавање кадрова, Завод
заспортимедицинуспортаактиванјечинилациносилац
стратегијеспортаСрбије.
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ИнфраструктураЗaвoдa

Усред прелепе шуме, у некадашњем одмаралишту
племстваБеоградаиСрбије,усрцуКошутњака,на
лазисекомплексЗаводазаспортимедицинуспорта.

Читавкомплекс,свиобјектиитерениЗавода,простиресена
скоро43хектара.

УУправној згради сeналазе:Сектор замедицину спор
та,Секторзастручнииразвојноистраживачкирадуспор
туиСекторзаекономскофинансијскеиправнепослове.У
оквируСекторазастручнииразвојноистраживачкираду
спортујеиИнформационодокументационоодељење(ИН
ДОК)и библиотека.Друго здање које се истиче јестеДом
спортова,наравноипратећиспортскиобјекти,каоштосу
атлетскистадион,тримстаза,теренинаотвореномичитав
комплексотвореногпливалишта.НаулазуупросторијеЗа
водапостојерампезаособесаинвалидскимколицима,док
јеуУправнојзградиинсталиранстепенишнилифтсплат
формом.Домспортовапоседујелифт,каоисвлачионицеса
тушевимаитоалетимаприлагођенимособамасаинвалиди
тетом,какобинеометаноидостојанственомоглидасебаве
спортскимактивностима.

ЗамладеиперспективнеспортистеЗаводиманараспо
лагањуиСпортскикамп„Караташ“,уопштиниКладово,у
близиниХидроелектране„Ђердап“.Комплекс се простире
на16хектараипоседујесвенеопходнеспортскекапацитете
заборавакиприпремемладихспортиста.

УновомЗаконуоспорту,ЗаводједобиостатусПрвогна
ционалногтренингцентра.Престижнистатусдоносиоба
везуорганизовањаиреализовањаконтинуиранихтренинга,
каоизавршнихприпремаперспективнихиврхунскихспор
тиста.Тиспортистиприпадајунационалнимспортскимса
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везимаидругимспортскиморганизацијамачијисупрогра
миодопштегинтересауобластиспорта.

УоквируПрвогнационалногтренингцентра,нараспола
гањуспортистимаирекреативцимајеДомспортова.Обје
катиманајсавременијеусловезаширокспектарспортских
активности,напросторуодпреко5.000квадратнихметара.
У оквиру мултифункционалног комплекса Дома спортова
налазесе:

•Хала (одбојка, кошарка/баскет, рукомет, мали фудбал,
ритмичкагимнастика,бадминтон)

•Салазаџудо
•Мултифункционалнасала(одбојка,кошарка,малифуд
бал)

•Салазагимнастику
•Теретана
•Базен(25метара)
•Сауна
•Кабинетзарехабилитацију/амбуланта
•Пратећи простори (свлачионице, тоалети, магацински
простор).

Поред затворених простора за спортске активности, у
комплексуЗаводаналазесеиотворенитерениза:

•Одбојку
•Кошарку/баскет
•Рукомет/малифудбал
•Фудбал(2)
•Малифудбал(вештачкатрава)
•Тенис(6,шљакаитврдапoдлoга)
•Боћање
•Миниголф.
ЗаводпосебноиздвајајуАтлетскистадиониТримстаза,

накојимасесвакодневноприпремавеликибројспортиста,
односнорекреиразнатанбројграђана.

Какобидопринеоразвојуиунапређењуатлетике,„краљи
цеспортова“,ЗаводјереновираоАтлетскистадион.Поста
вљенјеновдренажнисистем,проширенбројстаза,изливе
нановатартанподлога,аурађенесуиновејамезаскокове.
Стадиониспуњаваусловезаодржавањемањихтакмичења.
Ублизинисеналазиибацалиштезакуглу.Стадионпоседује:

ЗАВОД ДАНАС
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•Шестстаза
•Двејамезаскоковеудаљ/троскок
•Залетиштезаскокувис/скоксмотком
•Издвојенидеоса1.700местазагледалиште.
Тримстаза јеизграђенапочеткомседамдесетихгодина

прошлогвекаи један јеоднајпознатијихспортскихобје
катауКошутњаку.Утомпериодубила јепосутаиглица
мачетинара,алијетокомвременаизгубиласвојуфункцију
збогвишедеценијскогнеобнављања.Министарствоомла
динеи спорта је, наиницијативу заинтересованих грађа
на,дониралосредствазањенуадаптацијуисанацију.Циљ
ревитализације Трим стазе било је унапређење спорта и
рекреације.

ОбновљенаТримстаза,којаданаспоседујеисоларнелам
пезаосветљењекакобисемоглакориститииувечерњим
сатима, налази сена 250метаранадморске висине.Дугач
каје1.200метара,широка1,6метара.Стазајесаобестра
неоивиченадрвенимпраговима,постављена једренажаи
прекривена једрвеномпиљевином.Дужстазеправилно је
распоређено16станицазавежбање,којенереметеприрод
ниамбијентшуме.Испредсвакеодњихјетабласаредним
бројеминазивомвежбе,упутствомоправилномначинуиз
вођења,обавештењемотежинизадаткаидозирањуоптере
ћења.Вежбесуприлагођенесвимкатегоријамакорисника.
Даби сепомоглоонимакојивежбају,на стази судодатно
обележенарастојањанасваких100метара.

Тримстазаје једнаодмогућностизаукључивањеуфи
зичковежбањебездодатнихматеријалнихулагањазауче
снике.Предлажемосвимадасепридружевеликомбројуна
шихкорисникакojирeдoвнoисaмoстaлнoвeжбajу.Овоје
једаноднајбољихнaчиназаoдржавањевисoкогнивoафи
зичких способности, неопходних за очување квалитетног
начинаживота.

У склопу плана ревитализације и побољшања услуга
Спортскогкампа„Караташ“,којијеЗаводуновембру2014.
годинедобионауправљање,асациљемдасеомогућиобу
хватнијаприпремаспортиста,изграђенајетримстазадужи
не1.200метара,ширине1,2метра,иједанполигонзавежба
њесапетсетовасправа.

ИНФРАСТРУКТУРА
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Отворенопливалиште„Кошутњак“ бисерјеЗавода.
Комплекс отвореног пливалишта обухвата пет базена

(олимпијски,„школски“,„рекреативни“и„дечији“,каоиба
зензаскоковеуводу),санеопходномпратећоминфраструк
туром.Поредолимпијскогбазенаналазесетрибинекапаци
тета650места.Усклопуовогкомплексасуиуправназграда,
амбуланта,теретана,терензаодбојкунапеску,ресторани
двакафеа.

ОбјекатјеграђенузфинансијскуподршкуГрадаБеогра
да,упериодуод1967.до1972,запотребеодржавањаПрвог
светскогпрвенствауводенимспортовимауБеограду1973. 
Такмичење у пливању, ватерполу (мушкарци), синхроном
пливању(жене)искоковимауводубилојеод13.августадо
9.септембра1973,подокриљемФИНА(FédérationInternati
onaledeNatationAmateur).УКошутњакујеодржанотакми
чењеускоковимауводу4.септембра.Једноодбројнихтак
мичењаодржанихнаОтвореномпливалишту„Кошутњак“
јеиПрвенствоускоковимауводунаУнивeрзиjaди2009.

За потребе ватерполо репрезентације и пливања у пе
риоду од септембра до почетка купалишне сезоне преко
олимпијскогбазенаподижесебалон.Овајпросторједосту
панрепрезентативнимселекцијамауводенимспортовима,
спортскимирекреативнимпливачкимклубовимаиграђан
ству.Усклопубазенајеизатворениобјекатсасвлачиони
цама капацитета за 200 корисника, које могу користити и
инвалидналица.

Кадавременскиусловидозвољавају,могућејеиноћноку
пање.

НаОтвореномпливалишту
„Кошутњак“, поред пливања,
могу се организовати тре
нинзи спортиста у воденим
спортовима, такмичења, обу
капливања,семинарииради
онице.

Одлична инфраструктура
и врхунски стручни кадрови,
специјалисти у својим обла
стима,чинесржрадаЗавода.

ИНФРАСТРУКТУРА
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Спортскомедицински
прегледи

НаосновуЗаконаоспорту(СлужбенигласникРС,бр.
24/11и99/11Др.закон),уПравилникуоутврђива
њу способностиспортиста заобављањеактивно

стииучествовањенаспортскимтакмичењима(Службени
гласникРС,бр.15/2012)наводисеучлану1.да„успортском
такмичењуможеучествоватиспортистакоме јеупериоду
одшестмесеципреодржавањаспортскогтакмичењаутвр
ђенаопштаздравственаспособностзаобављањеспортских
активности,односноделатности“.Учлану2.наведеноједа
„oпштуипосебну здравствену способност спортиста так
мичара утврђује надлежна здравствена установа, односно
завод надлежан за спорт и медицину спорта, у складу са
закономиовимправилником“.Чинећипозакону,Заводза
спортимедицинуспортаводирачунаоутврђивањуспособ
ностиспортистазаобављањеактивностиитакмичења.Бри
неотомедаспортистибудуздрави,делујућипроактивнои
превентивно,алииреагујућинаевентуалнепроблеме,када
корисникеупућуједругимспецијалистимамедицине.

Спортскомедицинскипрегледисеприлагођавајуузрасту,
полу,врстиспорта,дужиниспортскогстажаирангутакми
чењаиспитаника.Сходнозахтевима,прегледиимерењасе
могурадитиулабораторијамаЗаводаилинатерену.

Узависностиодпотребамогусеприменити:
•периодичнипрегледи(на6месеци)
•контролнипрегледи(провераспортскеформе)
•ванреднипрегледи(премаиндикацијама)
•специфичнипрегледипостатутугранскогспортскогса
веза.
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Заводпоседујебогатубазуподатакаотестирањимакојаје
систематизованапрема:

•спортскимдисциплинама
•узраснимкатегоријама
•ранговиматакмичења.
Овакобогатскупвреднихподатаканаједномместу,ито

податакадобијенихдиректноиздугогодишњепраксе,права
јеризницазаистраживачеиспецијалистеуобластимеди
цинеспорта.

Диjaгнoстикa зa oсoбe кoje сe рeкрeaтивнo бaвe спoртoм

Здрављејеудиректнојвезисафизичкимвежбањем.Ме
ђутим, стално бављење физичким aктивнoстима пoвлaчи
собомиoдрeђeнeфaктoрeризикaпoздрaвљeвежбача.Jeднa
oдмoгућнoсти дa сe смaњe ти ризици je дa сe прeтхoднo
извршe нeoпхoдни функциoнaлни и мoтoрички прeглeди
којимогу даидентификујупотенцијалнепретњепо здра
вље. Уз помоћ наших стручњака, а на oснoву дoбиjeних
рeзултaтa,оверизикејемогућеуклонитиилиихсвестина
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минимум.Некиодначинадасенеутралишуризици јесте
плaнирaњeиндивидуaлнихпрoгрaмaвeжбaњaиконтинуи
ранопрaћeњeнaпрeткaвeжбaчa,узраднабoљојмoтивaциjи
привeжбaњу.

Уздрaвствeнипрeглeдспортистаспадају:
•Лaбoрaтoриjскeaнaлизeкрви
•Антрoпoмeтриjскaмeрeњa
•Кардиолошкипреглед
•Анaмнeза
•Прeглeдпoсистeмимa
•Пoстурaлнистaтус:прeглeдкичмeнoгстубa,груднoгкo
шaистoпaлa

•Функциoнaлнaтeстирaњaрeспирaтoрнoгикaрдиoвaску
лaрнoгсистeмa

•Стоматолошкипреглед
Заводзаспортимедицинуспортанепосвећујепажњуса

мофизичкомстатусуспортистаирекреативаца,већипси
холошком статусу учесника у спорту. Здрав дух и здраво
тело судвамеђусобноповезанаконцептакоја сеузајамно
надограђују,инатајначинихЗаводитретира.
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Прoцeнaпсихoлoшкoг
стaтусa

Психодијагностика и процена психолошке припре
мљеностиспортистаодвијасекроз:
•Утврђивањепрофилаличности

•Утврђивањемотивацијеспортиста
•Утврђивањекогнитивнеиинтелектуалнеспособности
•Утврђивањепсихомоторичкереакције
•Проценупсиходинамике спортских тимова – социоме
трија

•Проценусагорелостиспортиста
•Проценуспортскетакмичарскеанксиозности
•Проценуопштегиспортскогсамопоштовањаисамопо
уздања.

Наосновудобијенихподатака,психолозиприпремајуиз
вештајсапрепорукамаиуслучајевимакадајетонеопходно
вршесе:

•Саветодавноконсултативнирaд сa спoртистимa,пoрo
дицaмaитрeнeримa

•Психoлoшкaeдукaциjaипсихoлoшкaприпрeмaзaтaк
мичeњeспoртистaитрeнeрa

•Тeстирaњe и трeнингBiofeedback мeтoдoм (унaпрeђeњe
eфикaснoсти и пoбoљшaњe мeнтaлнoг функциoнисaњa
спoртистa).

БитнојенапоменутидаЗавод,захваљујућивишедецениј
скомрадууобластипсихологије спорта,поседује једнуод
најбогатијих база података о психолошким тестирањима
спортистаурегиону.
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Моторичкатестирања
идијагностикауспорту

УЗаводузаспортимедицинуспортафункционишеи
Центарзамоторичкатестирања.ЛабораторијеЦен
траопремљене су технолошкинајмодернијиммер

ним уређајима који се константно унапређују, док се сам
радодвијапреманајвишимстандардимаикритеријумима
уовојобласти.Оваделатностјеједнаодпримарнихунашој
установииједнаоднајстаријих.УЦентрурадевисококва
лификованиреномираниспортскистручњаци,којиусвојим
мерењимаобухватају све аспекте значајне задијагностику
тренираности спортисте и идентификацијуфактора ризи
ка.Поредмерења,наизокинетичкомдинамометруспортски
стручњациЗаводаспроводеипрограмерехабилитације.

Моторичкатестирањаобухватају:
•Лабораторијска
•Изокинетичка
•Теренскатестирањакојапружајумогућностзаутврђи

вањеслабостиипредноститестовазаразличитеспортовеу
специфичнимусловима.
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Физикaлнaмeдицинa
ирeхaбилитaциja

УЗаводу сенегује комплексан,мултидисциплинарни
приступ дијагностици и процени стања коштано
мишићногсистема,укојисуукључене:

•Физикалнамедицина
•Рехабилитација(односнофизикалнатерапија)
•Кинезитерапија
•Корективнагимнастика.
Делујемо и превентивно, проактивно и реактивно, што

значиданашистручњацирадеинаследећимпољима:
•Диjaгнoстика,прeвeнциjаитeрaпиjаспoртскихпoврeдa
идругихaкутнихихрoничнихбoлнихстaњa

•Утврђивaњeпoстурaлнoгстaтусa.
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Рекреација

ЗаводзаспортимедицинуспортаРепубликеСрбије
одсвогоснивањабиојеодговоранзаомасовљавање
иунапређењеставоваоважностифизичкекултуре.

Терминфизичкакултура јеодавнозамењеннекимдру
гимтерминима,модернијим,алијезадатакЗаводаостао
исти–интегрисањештовећегбројаграђанаурекреатив
не активности, посебно деце и особа треће генерације.
Каоустановакојаусвојимкадровимаимазаистасвестра
неидрагоценестручњаке,икаоинституцијасадугогоди
шњимискуствомибројнимобјектимазаспортирекре
ацију,Заводпредстављаједнуоднајреферентнијихуста
новазапружањеуслугауобластирекреацијеуСрбији.С
тимувези,пажљивобирантимпедагогафизичкекултуре
уОдељењузафизичковаспитањеирекреацијуоформио
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је и обликовао рекреативне садржаје прилагођене полу,
узрастуипотребамасавременогчовека.

Бес плат не шко ле спор та за уче ни ке  
на зим ском и лет њем рас пу сту

УЗаводусевећдугинизгодинаувремезимскогилетњег
школскограспуста,усарадњисаГрадскимсекретаријатом
заспортиомладину,реализујуспортскорекреативнипро
грамизаученикеосновнихисредњихшкола.Свакегоди
ненеколикохиљадашколарацасавладаосновнеелементе
пливања,превентивнокорективнегимнастике,акробати
ке,стоногтениса,кошарке,одбојке,аеробика,џудоаиса
моодбране,одбојкенапеску,оријентиринга,„бичволеја“и
осталихспортскорекреативнихсадржаја.

Ре кре а ци ја за ста ри је су гра ђа не

Заводпоклањавеликупажњуирекреацијинајстаријих
суграђана, такодасепоследњихгодинауДомуспортова
реализујепрограм„Рекреативнопливањетрећегдоба50+“,
којигодишњеокупивишеод700старијихлица,обапола.
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ИНДОК

Информационодокументациона делатност једна је
однајзначајнијихуЗаводу.Подразумеваконтинуи
раноприкупљањеидокументовањесвихинформа

цијаиподатакакојисузначајнизапраћењеразвојаспортау
Србији,алиитрендоваразвојаспортаусвету.

ДелатностИНДОКодељењаподразумева:
•ВођењематичнихевиденцијаусистемуспортаРепубли
кеСрбије

•КонтинуиранопраћењерезултатаспортистаСрбије,по
себноосвајачамедаља

•Организовањестручнихскупова(семинара,саветовања,
округлихстолова...),уциљуперманентногусавршавања
стручњакакојирадеуспорту

•Истраживачкоразвојнуделатност,прикупљањеиобра
дуаналитичкедокументације,израдуанализаиодређе
них стратешких докумената за потребеМинистарства
омладинеиспорта

•Богату стручну библиотеку намењену експертима који
радеуспорту

•Издавачкуделатностзапотребестручногкадрауспорту.

Би бли о те ка

НепосреднопооснивањуЗавода,формиранајеињегова
библиотекакојаприкупља,чуваидаjeнакоришћењелите
ратуруизобластифизичкекултуреиспорта,каоипубли
кованестручнерадовесарадника.Проширивањемделатно
стиЗавода,исамабиблиотекапроширујеструктуруфонда.
Осимпубликацијакојесеодносенаспортифизичкукул
туру,сакупљаилитературуизмедицинскихнаукаиздрав
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ственезаштите.Од24.септембра2007.годинебиблиотека
ЗаводајеуписанаурегистарБиблиотекеграда.

Протеклих годинабиблиотека је употпуностиренови
рана.Књижнифондсадржиблизу10.000јединица.Чинега
стручнемонографскеи серијскепубликације (часописии
новине,алманаси,годишњаци,зборници,извештаји,стати
стички билтени, библиографије...), мањи број докторских
дисертација имагистарскихрадова запослених, докумен
тацијаирадовисарадникаЗавода,каоиреткестарекњиге.

Структурафондасеуглавномодносинаспортуопште,
појединачнеспортове,спортинвалида,спортскатакмиче
ња (олимпијске и медитеранске игре, светска и европска
првенства,школскатакмичењаитд.),образовањекадровау
спорту(професора,тренера),физичковаспитањеирекре
ацију(упредшколскомузрасту,ушколама,урадниморга
низацијама),истраживањауфизичкојкултури,медицину,
биохемију, биофизику, биомеханику, психологију, спорт
скупсихологију,педагогију,антропологију,антропометри
ју,андрагогију,социологију,грађевинарствоиархитектуру
(спортскихобјеката,тереназарекреацију,базена).

Ма тич не eвидeнциje 

Вођењематичнихевиденцијауобластиспортајепосао
поверенЗаводузаспортимедицинуспорта,уређенЗако
номоспортуРепубликеСрбијеиз2011.године.УЗакону
оспортуиз1996.било јепрописанодасезапочнепроје
катматичних евиденција, али је текшеснаест годинака
сније отпочела његова реализација. Матичне евиденције
данаспредстављајупримарнубазуподатакаоспортуСр
бије.МожданајважнијиаспектМатичнихевиденцијајесу
спортскиобјекти,собзиромнатодасекрозовусвеобу
хватну платформу може пратити и укупна спортска ин
фраструктураСрбије.

Правилникрегулишеседамобластиукојимасеводема
тичнеевиденције:

1)Категорисаниидругиспортиститакмичари
2)Предузетнициуспорту
3)Организацијеуобластиспорта

ЗАВОД ДАНАС



189

4)Спортскистручњациистручњaциуспорту
5)Реализаторипрограмакојимсеостварујеопштиинте

ресуобластиспорта
6)Спортскиобјекти
7)МеђународнеспортскеприредбеуСрбији.
Овajкапиталнипројекат,одизузетневажностизадржаву,

омогућавауређивањемногихобластиуспортуСрбије,исто
временочинећицентралноместонакомесеобједињујунај
квалитетнијеинформацијеувезисаспортомунашојземљи.

Поред тога, нa oснoву пoдaтaкa уписaних у мaтичну
eвидeнциjу, спoртски oбjeкти кojи су испунили услoвe
прeдвиђeнe Прaвилникoм o нaциoнaлнoj кaтeгoризaциjи
спoртскихoбjeкaтaрaнгирaјусеу jeднуoдтрипрeдвиђeне
кaтeгoриjе.

УскладусаЗакономоспорту(СлужбенигласникРС,бр.
24/11 и 99/11 – др. закон), а на основуПравилника о на
ционалној категоризацији спортских објеката (Службени
гласникРС,бр.103/13),Заводзаспортимедицинуспорта
РепубликеСрбијеизвршиојекрајем2014.прворангирање
спортскихобјеката.

УциљууређењaсистемаспортскеинфраструктуреуСр
бији,категоризацијаспортскихобјеката једанјеодкорака
кастварањумогућностизаадекватнопраћењестањаспорт
скеинфраструктуре,планирањеразвојаиунапређењеове
области.

Уписомподатакаумaтичнeeвидeнциjeстичусеиуслoви
да се кoнкурише зa финaнсиjскa срeдствa из буџeтa зa
oдржaвaњe,рeкoнструкциjуи/илиoбaвљaњeспoртскихaк
тивнoстиидeлaтнoсти.

ИНДОК
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Надзорнадстручним
радомуспорту

НаосновуЗаконаоспорту,стручнинадзоруобласти
спортанатериторијиСрбијевршиЗаводзаспорти
медицинуспорта,каоповеренипосао.ПремаПра

вилнику о надзору над стручним радом у области спорта
(члан 2) –„надзор над стручним радом у области спорта
вршисеусвакојорганизацијиуобластиспортаинадра
домсвакогспортскогстручњакаистручњакауспортукоји
обављајуспортскеактивностииделатностинатериторији
РепубликеСрбије“.УскладусаЗакономиПравилником,у
претходном периоду сарадници Завода утврдили су Про
токолреализације надзоранад стручнимрадом у области
спортаиизрадилисвупотребнудокументацијузапотребе
спровођењанадзора.У2015.годиниобавилисунатеритори
јиСрбије118надзоранадстручнимрадомуобластиспорта,
одчега111редовнихи7ванредних.
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Хотел„Трим“

КадајепланиранаизградњаЗавода,таданајмодерни
јег мултифункционалног спортског и спортскоме
дицинскогкомплексанаБалкану,водилосерачунао

свакомдетаљу.Југославијајеималаоко20милионастанов
ника, а спортисти, репрезентативци, долазили суиизнај
удаљенијихкрајева земље.ПрегледиитестирањауЗаводу
сузбогсвојеприродезахтеваливреме,односноприсуство
спортистеутрајањуоднеколикодана.Било јепредвиђено
даприпремеврхунскихспортистатрајуинеколиконедеља.
Хотел„Трим“јенастаокаосмештајзаврхунскеикатегори
сане спортисте, довољно простран и комфоран да угости
најбољеоднајбољих.

ПејзажукомесеХотел„Трим“налази јескоробајковит.
Шумакојаокружујеобјекатисамалокацијанабрдузими
дајуутисакчаробногместаупланинама,доксеулетњими
пролећниммесецимапретварауоазузабегодврелине.Уда
љенјешесткилометараодцентраБеоградаи26километара
одаеродрома„НиколаТесла“.

Хoтeл„Tрим“једанасотворензасвегосте,иакоспортисти
имајуприоритет.Добродошлицупружапрофесионалноосо
бље,агостимајенарасполагањудванаестjeднoкрeвeтнихи
једанаестдвoкрeвeтнихсoбa.Посебнупонудучиниaпaртмaн
углaвнojзгрaди.Осимглавногздања,Хотел„Трим“имаита
козванидепандансгдеможедаугостиоко30особаучетири
jeднoкрeвeтнe,тридвoкрeвeтнeитритрoкрeвeтнeсoбe.

Осим локације какву нема ниједан други хотел у Бео
граду,природеимиракојисеможенаћиухотелу„Трим“,
додатанугођајпружајумодерандизајнисобеукојимасу
креветиспецијалнодизајниранизаспортисте,дугачки210
центиметара.
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Ресторанхотела„Трим“ јенадалекопознат,и гостииз
целеСрбијегачестопосећују,посебноулетњиммесецима.
Тадајепопуњеносвих110местаиврвиоджагорадецеко
јасеиграјууспeциjaлнoизгрaђeном,безбедномпрoстoру
зaигру.

Узимскимданима,камин,ентеријеруприродномдрве
туистаклу,сапогледомнаснежнушуму,пружајуизван
реданугођајзаонекојиодаберунекоод80местауунутра
шњемделу.

Нијесамоамбијентоноштопривлачипосетиоце,већи
изузетникуварикојикреирајуразноврстанјеловник.При
премутихврхунскихјеламогућејеврлобрзоприлагодити
пoтрeбaмaгoстиjу.Заспортистејеупонудипосебанјелов
ник,којисуосмислиливрхунскинутриционисти,адапти
биланпремаспецифичнимзахтевимаспортаитренажног
процесаукомесеспортистаналази.

ЗАВОД ДАНАС
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Хотел„Трим“поседујеисавременоопремљенукoнфeрeн
циjскусaлузаоко40људи,пoгoднузaрaзнeврстeскупoвa.
Сaлa je климaтизoвaнa, oпрeмљeнa видeo прojeктoрoм и
другом нeoпхoдном опремом. Додатна услуга за органи
заторе семинара,радионица, конференција јестекeтeринг
сeрвиссаодличномпонудом.

Загостекојидолазесопственимпревозом,Хoтeлпоседу
јепaркингса40мeстa.

Хoтeл„Tрим“сeнaлaзиусамомсредиштукомплексаЗа
вода,пасуунепосреднојблизинисвиспортскикапацитети
Завода.Зaинтeрeсoвaниспoртистиирeкрeaтивцимoгудa
трeнирajууДoмуспoртoвa(мултифункционалнадворана,
салазаборилачкеспортове,теретана,мултифункционална
сала, базен), нaAтлeтскoм стaдиoну и другим oтвoрeним
тeрeнимa(одбојкашки,кошаркашки,замалифудбал,боћа
ње,миниголф,базени).

ХОТЕЛ „ТРИМ“
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Спортскикaмп„Кaрaтaш“

Уновембру2014.године,одлукoмВлaдeСрбиje,Спорт
скикaмп„Кaрaтaш“jeпрeдaтнaупрaвљaњeЗaвoду
зa спoрт и мeдицину спoртa. Тимe су прoширeни

кaпaцитeтиистручнoдeлoвaњeвoдeћeустaнoвeуoблaсти
спoртaуСрбиjи.

„Кaрaтaш“сeнaлaзиуистoчнojСрбиjи,уoпштиниКлa
дoвo,нaсамојoбaлиДунaвa.Кoридoр7,илиДунaвскикoри
дoр(дугачак2.300километара),jeдaнјеoднajвaжниjихeв
рoпскихправаца.ЗajeднoсaРajнoмиMajнoм,нajвaжниjије
вoдeнипутнaкoнтинeнту,штопредстављавеликуолакши
цузатимовеизиностранствакојимаје„Караташ“домаћин
токомприпрема.

Кампјелоцираниузједнуоднајпопуларнијихбицикли
стичкихрута„EурoВeлo6“,којасепротежеодАтлантикадо
Црногмора.Уокружењу„EурoВeлo6“налазесеморскеоба
ле,реке,дворци,штозаједносаравномтопографијомзасва
когбициклиступредстављатуристичкопутовањеизснова.
Спортскикамп„Караташ“идеалнојеместозапредахибо
равакбициклистанатомпуту.

Кaмпимaвeoмaдугутрaдициjу.Збoглoкaциjeиoдличнe
инфрaструктурe, од оснивања је биo пoзнaт кao одлично
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мeстoзaприпрeмeспoртистa.„Караташ“пoсeдуjeсвунео
пходнупрaтeћуинфрaструктурузaвишeoд20спoртoвa–
oтвoрeнeтерене(кошарка,фудбал,тенис,базен)испортске
објекте(хaлa,тeрeтaнa,стрeљaнa,куглана,салазабалет),кao
инeoпхoднуoпрeмуирeквизитe.Пoрeдсвеганaвeдeнoг,у
мултифункционалнојдворанипoстojиивeштaчкaстeнaзa
спoртскoпeњaњe.

У свoм сaстaву, oсим спoртских кaпaцитeтa, „Кaрaтaш“
имaисмeштajнeкапацитетезaоко400гостију.Нараспола
гањусудвокреветнеитрoкрeвeтнесoбе,aпaртмaни,каои
бунгaлoвикojисe,oсимдoбрeoпрeмљeнoсти,aрхитeктoнски
пoтпунo уклaпajу у културнo нaслeђe oвoг крaja. Пoнудa
Кaмпaупoтпуњeнajeрeстoрaнoм,чиjиjeмeниприлaгoђeн
специфичнимпотребамаспoртистa.

НaинициjaтивуMинистaрствaoмлaдинeиспoртaиЗaвo
дa,„Кaрaтaш“ћeбитирeнoвирaнуцeлoсти.Рeвитaлизaци
joмпoстojeћихиизгрaдњoмнoвихкaпaцитeтaпрeдвиђeнoje
дaсeпрoстoрзaспoртскeaктивнoстимаксималнопрошири.
Фoрмирaњe мултифункциoнaлних спoртских бoрилиштa
имaзaциљствaрaњeoдгoвaрajућихуслoвaзaрaзвojшкoл
скoг,унивeрзитeтскoгиврхунскoгспoртa.

УКaмпумoгудaсeoргaнизуjуoмлaдинскeспoртскeшкoлe,
спoртски кaмпoви и припрeмe спoртских eкипa, спoртскa
тaкмичeњa, рaдничкe спoртскeигрe, крeaтивнeрaдиoницe,
умeтничкe кoлoниje, разне врсте едукативних прoгрaма,
шкoлеуприрoдииeкскурзиje.

ЗАВОД ДАНАС
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СарадњаЗавода
Уста но ве у зе мљи и ино стран ству са ко ји ма је За вод са ра
ђи вао

а) У зе мљи и ре пу бли ка ма бив ше Ју го сла ви је:

1.Факултетзафизичковаспитање,Београд
2.Fakultetzafizičkukulturu,Загреб
3.Visokaškolazatelesnokulturo,Љубљана
4.Školskicentarzatelesnovzgojo,Љубљана
5.Заводзафизичкукултуру,НовиСад
6.Заводзафизичкукултуру,Приштина
7.Заводзафизичкукултуру,Сарајево
8.Комитетзафизичкатакултура,Скопје
9.Факултетфизичкекултуре,НовиСад
10.Факултетзафизичкукултуру,Скопље
11.Војномедицинскаакадемија,Београд
12.Војнотехничкиинститут,Београд
13.Институтзаваздухопловнумедицину,Земун
14.Вишашколаунутрашњихпослова,Земун
15.Полицијскаакадемија,Београд
16.Медицинскифакултет,Београд
17.Заводзафизикалнумедицинуирехабилитацију
18.Институтзамедицинурада
19.Интерна„Бклиника“
20.КлиничкаболницаградаБеограда
21.Специјалнахируршкоортопедскаклиника,Бањица
22.Градскизаводзаздравственузаштиту,Београд
23.Градскизаводзазубоздравственузаштиту,Београд
24.Градскизаводзастатистику,Београд
25.Електронскаиндустрија,Ниш
26.ЗаводзаменталноздрављеСрбије
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27.ИнститутзаиспитивањематеријалаСрбије
28.Институтзамедицинскотехничкузаштиту,Београд
29.Институт„МихајлоПупин“,Београд
30.Институт„НиколаТесла“,Београд
31.Југословенскизаводзапроучавањешколскихипросвет

нихпитања,Београд
32.Југословенскицентарзатехничкуинаучнудокументациjу,

Београд
33.Математичкиинститут,Београд
34.ПросветнопедагошкизаводградаБеограда
35.Републичкизаводзаздравственузаштиту,Београд
36.РепубличкизаводзастатистикуСрбије
37.Републичкизаводзаунапређивањеваспитањаиобра

зовања,Београд
38.Рударскиинститут,Београд
39.Савезнизаводзастатистику,Београд

б) У ино стран ству:

1.Osterreichisches Dokumentations – und Informationszen
trumfur

2.Sportvvissenschafen,Беч,Аустрија
3.ClearingHouse,Брисел,Белгија
4.Centre de Documentacao e Informatica em Medicina do

EsporteeEducacaoFisicaDedime,PortoAlegre,Brazil
5.Центарзанаучнаинформацијаидокументација—Ц.С.на

Б.С.Ф.С.,Софија,Бугарска
6.В.И.Ф.„ГеоргиДимитров”,Библиотека,Софија,Бугарска
7.Informačniadokumentačni strediskoUVČSTV,Праг,Че

хословачка
8.Research Institute for Physical Culture – University of

Jyvaskyla,InformationService,Jyvaskyla,Финска
9.EcoleNormaleSuperieured’EducationPhysiqueetSportive,

Париз,Француска
10.InstitutNationaldesSports,Париз,Француска
11.,,Winigate“InstituteforPhysicalEducation—LibraryIzrael
12.ScouladelloSport,Рим,Италија
13.NederlandseSportFederatie—Informaticentrum,Хаг,Хо

ландија
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14.Scientific Research Institute for Sports of Japan Amateur
SportsAssociation,Токио,Јапан

15.SportInformationResourceCentre,Отава,Канада
16.PekingInstituteforPhysicalCulture,Library,Пекинг,Кина
17.CentroInvestigacioneInformaticadelDeporteINDER,Ха

вана,Куба
18.MagyarTestenvelesiFoiskolaSzakkonyvtariesDocumentaci

onsIntezet,Будимпешта,Мађарска
19.ComiteOlympicoMexicao,Мексико
20.NorgesIdrettshogskoleBiblioteket,Осло,Норвешка
21.AkademiaWychowaniaFizycznego,Варшава,Пољска
22.Polska Federacija Sportu – „SportWyczynowy”, Варшава,

Пољска
23.DireccaoGeneraldesDesports–CentrodeDocumentacaoe

Informacao,Лисабон,Португалија
24.ConsiluilNational pentruEducatie Fizica si Sport –Буку

решт,Румунија
25.КомитетпофизическојкуљтурииспортуприСоветеми

нистровСССР,Москва,СССР
26.Институтфизическој куљтуриимениЛесгавта,Лењин

град,СССР
27.Всесојузниј научноисследоватељскиј институт физиче

скојкуљтури,Москва,СССР
28.ГосудартственијцентралнијорденаЛењинаинститутфи

зическојкуљтури,Москва,СССР
29.Научноисследоватељскиј институт возрастној физиоло

гииифизическогоразвитија,Москва,СССР
30.Белорусскаја республиканскаја научнометодическаја

библиотекапофизическојкуљтури,Минск,СССР
31.UniversityofOregon,Еугена,САД
32.BundesinstitutfiirSportwissenschaf,Келн,СРНемачка
33.DeutscherSportbundAbteilungBreitensport,FrankfurtA/M,SRN
34.Zentrum fur Wissenschafsinformation Koperkultur und

Sport,Лајпциг,ДРНемачка
35.Ecole Federale de Gymnastique et de Sport, Маклинген,

Швајцарска
36.SverigesRiksidrottsforbundStromsborg,Стокхолм,Шведска
37.InstitutoNacionaldeEducacionfisicayDeportes,Мадрид,
Шпанија

ЗАВОД ДАНАС
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38.Sports Documentacion CentreUniversity of Birmingham,
Бирмингем,ВеликаБританија

39.TheSportsCouncil,Лондон,ВеликаБританија
40.InternationalCouncilofSportsandPhysicalEducation,Лон

дон,ВеликаБританија
41.International Association for Sports Information, Хаг, Хо

ландија
42.AspetarOrthopaedicandSportsMedicineHospital,Катар

УспешнасарадњаоствариванајеиуоквируМеђународног
удружења за информатику спорта IASIICSPE. Билатерална
сарадњајеостваренаса48иностранихцентаразаспортску
информатику.

САРАДЊА
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Редни 
број

Презиме и име  
радника Сектор Назив  

радног места

Датум 
заснивања 

радног 
односа

Датум 
престанка 

радног 
односа

1. АлексићВера Сектормедицинеспорта Лекаропштепраксе 01.09.2014. Доданас

2. АнтићМилена Сектормедицинеспорта Начелникодељења 20.09.2011. Доданас

3. АнтићНебојша Сектормедицинеспорта Начелникодељења 24.07.2006. 15.05.2015.

4. АгбабаДушан  Возач 20.04.1961. 25.11.1963.

5. АдамовићРадичевић
Ксенија Сектормедицинеспорта Лекар 24.04.1964. 15.12.1974.

6. АдамовићМирослав Спортскицентар Одржавањезелених
површина 15.11.1959. 01.04.1963.

7. АјџановићЗоран Заводзафизичку
културу Проф.ф.в.–асистент 01.01.1970. 24.11.1971.

8. АксентићАлександар Екон.финан.сектор Портир 04.03.2002. 28.09.2004.

9. АлексићЗоран Спортскицентар Проф.ф.в.–
управникСЦ 01.09.1967. 31.12.1967.

10. АнђелићСмиљка Еко.финан.сектор Радникукухињи 01.11.1962. 25.07.1965.

11. АнтићСветлана Сектормедицинеспорта Лекарспецијалиста 14.02.1997. 10.09.2002.

12. АнтонијевићНадежда Еко.финан.сектор Књиговођа 01.05.1963. 16.06.1978.

13. Аранђеловић
ЂуркинДушанка Еко.финан.сектор

Проф.ф.в.–
стр.Сарадник
административни
референт

01.02.1978. 03.02.1993.

14. АрифиСефедин  Радникнаотвореним
теренима 13.03.1979. 31.03.1995.

15. АрсеновићЉубица Еко.финан.сектор Рачуновођа 01.04.1956. 31.10.1960.

16. АрсићДушан Еко.финан.сектор КВрадникнабавке 01.03.1961. 19.11.1962.

17. АћимовићСтаменка Библиотека Библиотекар 01.01.1972. 16.08.1994.

18. АцићРожђаловска
Олга

Заводзафизичку
културу

Дипл.филолог–
начелникодељења
СекретарЗФК,
документариста

01.04.1956. 31.12.1992.

19. АцковићТомислав Заводзафизичку
културу

Проф.ф.в.–
самостални
истраживач

01.06.1965. 31.10.1974.

20. БабићМирољуб Спортскорекреативни
центар КВрадникзидар 01.10.1964. 01.09.1987.

21. БабићСаша Екон.финан.сектор Магационер 01.02.1996. Доданас

22. БачанацЉубица Сектормедицинеспорта Шефлабораторије 25.04.1977. 28.12.2012.

23. БазиљевићАлександар Спортскорекреат.центар Дипл.инг.
електротехнике 01.05.1979. 23.11.1979.

24. БајалицаИлија Спортскорекреат.центар Радник–ложач 15.04.1961. 31.01.1968.

25. БајићДраган Сектормедицинеспорта Лекар–стр.сарадник 01.04.1964. 15.02.1965.

26. БајићЈелица Спортскорекреат.центар Хигијеничар 03.10.1996. 04.02.2005.

27. БајићРанко ЗЗС Шефрачуноводства–
помоћникдиректора 09.05.2003. 14.12.2005.

28. БанДушанка Заводзафизичку
културу

Дрфиз.културе–
вишинаучнисаветник
(Индок)

16.10.1972.
15.12.1986.

31.12.1983.
28.07.2000.

29. БарацМиленко Спортскицентар Управникпливалишта 01.04.1973.
22.03.1982.

26.02.1981.
05.05.1983.
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30. БедениковићЗвонимир Спортскицентар Референт 01.12.1958. 15.09.1966.

31. БелеслинМиливој Сектормедицинеспорта
Лекар–специјалиста
медицинеспорта,
начелникодељења

01.09.1973.
01.04.1992.

16.06.1983.
02.08.2003.

32. БлагојевићБранка Заводзафизичку
културу Библиотекар 01.06.1981. 05.10.1981.

33. БогдановићАлекса Спортскицентар Техничар 01.04.1958. 01.04.1959.

34. БогдановићРадић
Драгица Заједничкеслужбе Дактилограф 01.11.1966. 04.05.1971.

35. БогдановићЖиворад Спортскицентар НКрадник 10.04.1978. 30.09.1978.

36. БоженкоАлександар Заводзафизичку
културу

Проф.ф.в.–
истраживач

07.08.1978.
11.05.1981.

10.03.1980.
31.12.1981.

37. БожовићЉиљана Заједничкеслужбе Благајник,материјални
књиговођа 05.04.1965. 15.04.1981.

38. БорчићГојко Екон.финан.сектор КВрадник–ложач 01.07.1974. 30.04.1995.

39. БотићМирослав Спортскицентар УправникСЦ 01.06.1958. 30.04.1966.

40. БрдарићМирјана Заједничкеслужбе Књиговођа 01.07.1964. 31.03.1981.

41. БрдарићРадивој Сектормедицинеспорта Дрмед.биохем.наука–
вишин.с. 01.03.1963. 

42. БркићВелибор Заводзафизичку
културу Сниматељ 15.04.1966. 31.10.1967.

43. БрковићИван Медицинаспорта Лекарспецијалиста
м.с.–примаријус 09.12.1970. 31.12.1989.

44. БухаДрагутин Спортскицентар ДомаћинСЦ 01.01.1960. 13.02.1962.

45. БудисављевићМилорад Сектормедицинеспорта Лекар 15.08.1979. 14.01.1980.

46. БузејићМарјановић
Миленка

Заводзамедицину
спорта Медицинскитехничар 15.07.1987. 09.02.2006.

47. БукелићНикола Медицинаспорта Картотекар 09.12.1970. 30.11.2003.

48. БуковалаПавле Медицинаспорта Лекарспецијалиста
мед.Спорта 01.09.1973. 18.10.1989.

49. БулатовићМилијана Екон.финансектор Чистачица 06.08.1973. 05.04.1995.

50. БадњаревићНемања Секторфизичкекултуре Стручнисараднику
физичкојкултури 01.08.2010. Доданас

51. БатинићЂорђе Екон.финан.сектор Лекаропштепраксе 02.12.2013. Доданас

52. БерјанБачваревић
Бобана Секторфизичкекултуре Вишистручни

сарадник 02.06.2008. Доданас

53. БићанинПредраг Секторфизичкекултуре Стручнисараднику
физичкојкултури 30.08.2005. Доданас

54. БиљетинаЗлатица Сектормедицинеспорта Лекаропштепраксе 13.06.2006. Доданас

55. БоборВојислав Секторфизичкекултуре Стручнисараднику
физичкојкултури 01.05.2008. 06.03.2009.

56. БогдановићСунчица Екон.финан.сектор Радникубифеу 20.04.1984. Доданас

57. БојовићГоран Директор Директор 20.06.2014. Доданас

58. БоровићанинМиланка Секторфизичкекултуре Архитектонски
техничар 01.02.1978. 26.12.2008.

59. БошковићЛела Секторфизичкекултуре Стручнисараднику
физичкојкултури 02.02.2009. Доданас

60. БошњакДраган Екон.финан.сектор Радникнаодржавању
термопостројења 28.12.1996. Доданас

61. БожићПредраг Секторфизичкекултуре Шефодељења 01.12.2008. Доданас

62. БркићДраган Екон.финан.сектор Портир 02.11.2005. Доданас

63. БулатовићДрагана Екон.финан.сектор Спремачица 21.10.1991. Доданас
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64. ЦветковићБранкица Сектормедицинеспорта Лекаропштепраксе 12.03.2007. Доданас

65. ЦеровићМилица Заједничкеслужбе Шефрачуноводства 01.06.1980. 31.07.1985.

66. ЦоцићЖивојин Спортскицентар Електр.–магационер 15.04.1970. 15.06.1986.

67. ЧабрићМилан Заводзафизичку
културу

Самостални
истраживачуф.к. 01.11.1974. 16.10.1979.

68. ЧогељаНадежда Спортскорекреат.центар НКВрадник 22.03.1996. 17.06.1999.

69. ЧикуцИвана Екон.финан.сектор Службеникзајавне
набавке 01.10.2010. Доданас

70. ЧолићАлександар Спортскицентар КВрад.–електричар 05.07.1961. 30.07.1964.

71. ЧолићГенчевСлађана Спортскорекреат.центар Хигијеничар 11.09.1997. 15.09.2000.

72. ЧоловићРадован Спортскицентар Шефкомерцијалне
службе 16.01.1973. 30.06.1983.

73. ЧубрилоДејан Сектормедицинеспорта Лекаропштепраксе 06.11.2003. 26.09.2006.

74. ЋирковићТијана Сектормедицинеспорта Психолог 01.02.2012. Доданас

75. ЋирковићБиљана Сектормедицинеспорта Лаборант 01.11.2010. Доданас

76. ЋорковићЉиљана Сектормедицинеспорта Лекарспецијалиста
мед.спорта 09.01.1984. Доданас

77. ЋосићИлеана Заводзафизичку
културу Преводилац 01.04.1956. 31.03.1958.

78. ЋосовићПетровНада Спортскорекреат.центар Хигијеничар 11.09.1997. 24.11.2000.

79. ДеспотовићВластимир Заводзафизичку
културу

Проф.физ.в.–самост.
стр.сар.–управник 16.10.1972. 31.07.2003.

80. ДеспотовићГоран ЗЗС Курир 18.04.1986. 19.10.1989.

81. ДаниловићТихомир Секторфизичкекултуре Вишистручни
сарадник 01.10.1996. 20.06.2014.

82. ДендаДрагана Екон.финан.сектор Сарадникзајавне
набавке–самостални 01.08.2014. Доданас

83. ДивацМирјана Заводзафизичку
културу Дипл.психолог 01.02.1976. 31.05.1976.

84. ДимитријевићЉубица Спортскицентар Чистачица 01.02.1960. 14.10.1963.
85. ДимовскиБошко Спортскицентар Портир 01.10.1962. 
86. ДимовскиЗлаје Спортскицентар Радник 01.08.1988. 23.09.1989.
87. ДимовскиМилица Спортскицентар ПКрадник 01.10.1962. 
88. ДимовскиТрајан Спортскицентар НКВрадник 15.04.1961. 

89. ДобријевићБошко Спортскицентар ВКВрадник–
руковалацмехан. 16.06.1959. 13.03.1970.

90. ДојчиновићДејан Заводзафизичку
културу Уредник 01.06.1981. 31.03.1982.

91. ДопсајМиливој Заводзафизичку
културу

Проф.ф.в.–
истраживач 01.07.1990. 31.08.1994.

92. ДимитријевићБојан Екон.финан.сектор Портир 01.11.2005. Доданас

93. ДимитријевићБоривоје Сектормедицинеспорта Вишимедицински
техничар 01.02.2010. Доданас

94. ДрагићевићМирјана Заводзафизичку
културу

Психолог–
Самосталнистручни
сарадник

01.04.1962. 01.10.1970.

95. ДраговићЉубиша Заводзафизичку
културу

Стручнисарадник
директорООУРа

01.09.1961.
01.04.1982.

12.11.1971.
31.08.1984.

96. ЂуровићРадмило Сектормедицинеспорта Лекарспецијалиста
мед.спорта 11.12.1990. 30.10.2014.

97. ДрагојевићМилена Секторфизичкекултуре Вишистручни
сарадник 08.05.1984. Доданас
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98. ДракулићСмиља Заједничкеслужбе Референт 01.06.1957. 31.03.1960.

99. ДражовићПредраг Секторфизичкекултуре Организатор
рекреације 01.01.2006. Доданас

100. ДрецунМихаиловић
Јелена Сектормедицинеспорта Нутрициониста 12.02.1998. 2009

101. ДрецунМагдалена Спортскорекреат.центар Хигијеничар 15.05.2000. 09.02.2006.

102. ДувњакЈосип Спортскицентар Возач 01.01.1964. 

103. ЏоданНебојша Сектородржавања
Стр.сарадникза
одржавањезелених
површина

14.05.2007. Доданас

104. ЏелатовићМарија Заводзафизичку
културу Наставник–тренер 01.09.1967. 30.09.1968.

105. ЏиновићМилутин Заводзафизичку
културу

Проф.ф.в.–сам.стр.
сар. 01.07.1990. 01.05.1993.

106. ЂаволовићБранкица Сектормедицинеспорта Лекаропштепраксе 12.03.2007. 01.07.2013.

107. ЂорђевићВидоје Медицинаспорта Лекар–специјалиста 01.12.1973. 30.09.2003.

108. ЂорђевићВладимир Спортскорекреат.центар ПКрадник 01.10.1993.
01.10.1995.

01.11.1994.
07.11.1996.

109. ЂорђевићВладислав Спортскицентар ВКВрадник–столар 13.02.1963. 07.08.1972.

110. ЂорђевићДрагослав Заводзамедицину
спорта Лекарспец.мед.спорта 12.06.1986.

15.09.2001.
01.01.2000.
28.02.2003.

111. ЂорђевићДушан Заводзафизичку
културу

Проф.ф.в.–Начелник
одељења

15.03.1974.
24.11.1975.

30.11.1974.
31.12.1989.

112. ЂорђевићМиливоје Медицинаспорта Екон.–пом.дир. 01.01.1970.
02.05.1977.

15.03.1975.
30.06.1991.

113. ЂорђевићРадивоје Заједничкеслужбе Референт 15.12.1959. 01.04.1961.

114. ЂорђевићРужица Медицинаспорта Примаријус,лекар–
специјалистам.с. 09.12.1970. 31.12.2003.

115. ЂорђевићШарановић
Славица Сектормедицинеспорта Лекарспецијалиста

мед.спорта 08.03.2002. Доданас

116. ЂукићДушанка Секторекон.финан. Саветникдиректора 01.07.1982.
Погрешно
уписан
датум

117. ЂукићБудислав Сектормедицинеспорта Лекар–специјалиста
мед.спорта 01.08.1975. 16.06.1999.

118. ЂурђевићВесна Сектормедицинеспорта Лекар–специјалиста
мед.спорта 01.04.1964. 15.11.1970.

119. ЂуровићРадмило Заводзамедицину
спорта

Лекар–специјалиста
мед.спорта 11.12.1990. 28.08.2016.

120. ЕрићМиломир Спортскицентар КВрадник 01.11.1962. 07.06.1966.

121. ЕрцегМилорад Сектормедицинеспорта Лекар–специјалиста
м.с.–примаријус 09.12.1970. 31.08.1985.

122. ГавриловићПредраг Заводзафизичку
културу

Др.физ.кул.–
самосталнистр.
сарадник
директорООУРа

01.05.1979. 02.02.1980.

123. ГавриловићРадмила Заводзафизичку
културу Радник 10.04.1985. 01.07.1990.

124. ГађанскиСтанојевић
Љубица Заједничкеслужбе Материјални

књиговођа 10.12.1973. 30.09.1999.

125. ГвоздићДушан Заводзафизичку
културу Техничар 01.12.1962. 

126. ГомбачРудолф Заводзафизичку
културу

Проф.ф.в.–стр.
сарадник

01.09.1961.
01.01.1983.

30.09.1970.
16.12.1986.

127. ГомбачСаша ЗЗС/ЗФК Курир 01.01.1983. 10.01.1991.



219ЛИСТА ЗАПОСЛЕНИХ

128. ГрубишићМилева Заводзафизичку
културу Кинофотолаборант 01.06.1965. 26.08.1966.

129. ГруборАтлагић
Душанка Спортскицентар Административни.

референт 01.01.1975. 16.02.2006.

130. ГајевићАцо Секторфизичкекултуре Вишистручни
сарадник 02.06.2006. Доданас

131. ГавриловићТамара Сектормедицинеспорта Лекарспецијалиста
мед.спорта 01.02.2006. Доданас

132. ГлишићАлександар Екон.финан.сектор Курир 01.11.2005. Доданас

133. ИлићЈелена Секторфизичкекултуре Психолог 13.03.2008. 15.9.2014.

134. ИванићВера Сектормедицинеспорта Лекарспецијалиста
мед.спорта 01.10.1973. 24.09.1997.

135. ИванићСава Заводзафизичку
културу

Дрф.к.–научни
сарадникв.д.дир. 01.09.1964. 15.12.2001.

136. ИванчевићВладимир Заводзафизичку
културу

Др.ф.к.–научни
сарадник

23.11.1979.
10.03.1983.

29.05.1980.
30.09.1989.

137. ИвановићЈелена Секторфизичкекултуре Стручнисараднику
физичкојкултури 02.09.2003. Доданас

138. ИвковићСиниша Спортскицентар Радникнаотвор.
теренима 10.04.1974. 01.11.1987.

139. ИвошевићДрагана Заводзамедицину
спорта Лекар 23.11.1979. 24.05.1980.

140. ИлићОстојић
Александра

Заводзамедицину
спорта

Архитекта–стручни
сарадник 01.03.1963. 29.05.1977.

141. ИлићБогдан Заводзафизичку
културу

Проф.ф.в.–
истраживач 11.02.2004. 24.02.2006.

142. ИлићПилиповићВера Сектормедицинеспорта Лекарспец.физикалне
мед. 10.03.1980. 10.11.2003.

143. ИлићКрунослава Заводзафизичку
културу

Мр.ф.к.истраживач
сарад. 01.03.1974. 13.04.1988.

144. ИлићМиладин Заводзафизичку
културу

Др.ф.к.–директор
ООУРа 01.04.1981. 31.10.1981.

145. ИлићСтефан Заводзафизичку
културу Мрфизичкекултуре 06.11.1972. 01.03.1978.

146. ЈаковљевићГоспава Екон.финан.сектор Собарица 01.07.1960. 30.06.1972.

147. ЈаковљевићЖиворад Заводзафизичку
културу Електротехничар 01.02.1978. 31.07.1989.

148. ЈанковићБожидар Заводзафизичку
културу

Профф.к.–Виши
референт 01.04.1958. 15.04.1965.

149. ЈаношевићГордан ЗЗС Шефрачуноводства 21.03.1992.
20.08.1994.

05.11.1993.
26.01.2001

150. ЈанушићПантелеј Спортскицентар Шефтехничкеслужбе 07.03.1969. 28.09.1981.

151. ЈевтићЈасмина ЗЗС Дактилографоператер 02.06.2003. 09.02.2006.

152. ЈањићДрагољуб Секторфизичкекултуре Стручнисараднику
физичкојкултури 01.02.2011. Доданас

153. ЈевтићИвонаКатарина Сектормедицинеспорта Лаборант 27.02.2006. 31.09.2010.

154. ЈовановићДушан Екон.финан.сектор Административно
правниреферент 03.03.2006. Доданас

155. ЈовановићБиљана Спортскорекреат.центар Хигијеничар 16.09.1985. 03.02.2005.

156. ЈовановићВера Сектормедицине Лаборант 01.07.1974. 16.02.2006.

157. ЈовановићДејан Заводзамедицину
спорта Лекарспецијалиста 22.05.1995. 31.10.1998.

158. ЈовановићДрагица Спортскорекреат.центар Хигијеничар 12.05.1986. 09.02.2006.

159. ЈовановићДрагољуб Спортскицентар Радникнаотвореним
теренима 14.03.1979. 28.01.1982.
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160. ЈовановићЖивојин Заводзафизичку
културу

Виширеферент
саветник 01.04.1956. 31.03.1963.

161. ЈовановићЗоран Заводзафизичку
културу Статистичар 01.08.1965. 

162. ЈовановићНенад Спортскорекреативни
центар Ноћничувар 01.04.1997. 01.11.2000.

163. ЈовановићТома Заједничкеслужбе Шофер 01.04.1956. 01.11.1958.

164. Јовић(Милан)Драган Медицинаспорта Лекар–дрмед.спец.,
научнисарадник 01.07.1965. 23.01.1970.

165. ЈовићДраган Медицинаспорта  01.10.1971. 31.05.1989.

166. ЈовићЗора Медицинаспорта Лекарспецијалиста
интернемед. 15.08.1979. 31.12.1988.

167. ЈововићРада Спортскорекреативни
центар

Административни
секретар–референт

24.05.1993.
01.10.1996.

01.11.1995.

168. ЈовићевићПавле Заводзафизичку
културу Виширеферент 01.04.1956. 01.03.1961.

169. ЈовичићМилосав Спортскорекреат.
Центар ВКВрадник 01.08.1988. 30.11.1994.

170. ЈоксимовићЖиворад Спортскицентар Радникнаотвореним
теренима 10.06.1974. 10.09.1985.

171. ЈоксимовићЈован ЗЗС ДиплЕкономиста 21.09.1987. 15.07.1992.

172. ЈоксимовићНадежда ЗЗС Секретар 01.08.1969. 19.02.1999.

173. ЈоксићТерзићВера Спортскорекреативни
центар

КВрадник–точилац
пића 01.06.1981. 28.02.1993.

174. ЈоксовићМилоје Спортскорекреативни
центар

НКрадникна
теренима 02.08.1988. 31.03.1994.

175. ЈуричевДамир Екон.финан.сектор Возачдиректора 04.02.2008. 16.03.2013.

176. КапорВладимир Екон.финан.сектор Књиговођа 17.12.1985. 01.06.2013.

177. КаленићЈелица Медицинаспорта Лекар–специјалиста
интернемед. 09.12.1970. 15.01.1978.

178. КарготићДесанка Заједничкеслужбе Књиговођа 12.07.1963. 16.09.1968.

179. КаралићБратислава Секторфизичкекултуре Вишистручни
сарадник 01.09.1988. Доданас

180. КасумБобан Сектородржавања Шефодељења 26.12.1988. Доданас

181. КитекМихајло Спортскицентар Шефкомерцијалне
службе 01.04.1966. 31.03.1968.

182. КнежевићМилован Заводзафизичку
културу

Наставникф.в.–
истраживач 15.03.1965. 10.06.1967.

183. КовачевићТодоровић
Весна

Заводзафизичку
културу

1.секретардир.2.
преводилац 10.07.2003. 05.05.2006.

184. КелечевићЗоран Екон.финан.сектор Шефодељењајавних
набавки 05.01.2008. 31.10.2008.

185. КочоскиБорис Сектородржавања Механичартермои
електропостројења 20.09.1988. 27.12.2013.

186. КолунџићДавор Секторфизичкекултуре Организатор
рекреације 19.04.2006. 05.05.2008.

187. КораћСлободанка Сектормедицинеспорта Лекарспецијалиста
мед.спорта 15.07.1977. 31.03.2010.

188. КовачБојан Секторфизичкекултуре Стручнисараднику
физичкојкултури 04.08.2014. Доданас

189. КовачевићМихајло Секторфизичкекултуре РеферентзаИндок 01.05.2010. Доданас

190. КовачевићЉубивоје Спортскицентар Радникнаотвореним
теренима 02.04.1973. 20.08.1996.

191. КостићСветислав Медицинаспорта Лекарспецијалиста
м.с. 01.04.1971. 08.07.2003.
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192. КрсмановићЧаслав Заводзафизичку
културу Преводилац 01.06.1958. 01.12.1970.

193. КрстићГорица Спортскорекреат.центар Радник 14.02.1996. 09.12.1996.

194. КрстићДраган Спортскорекреат.центар Портир 01.04.1997. 01.02.2000.

195. КрстићЈордан Заједничкеслужбе Шефрачуноводства 01.09.1977. 28.02.1979.

196. КрстићПредраг Заводзафизичку
културу

Кинофото
руководилац 01.10.1963. 10.09.1966.

197. КрстићРадићРужица Заводзафизичку
културу

Административни
секретар–
Дактилограф

17.07.1975. 16.02.2006.

198. КршинарАнка Медицинаспорта Чистачица 09.12.1970. 01.03.1978.

199. КршљанскиПоповић
Јелица Медицинаспорта Лекарспецијалистам.

с.ифизик.мед. 01.09.1973. 01.11.1987.

200. КрунићЉиљана ЗЗС Економиста 19.01.1988. 14.10.1988.

201. КрунићРатомирка Заједничкеслужбе Секретар 01.04.1964. 13.08.1969.

202. КубуровићМомчило Спортскицентар КВводоинсталатер 15.12.1982. 01.08.1996.

203. ЛабусСлободан Екон.финан.сектор КВрадникна
отворенимтеренима 13.09.1999. Доданас

204. ЛазаревићГроздана Спортскицентар НКВрадник 05.06.1963. 31.03.1966

205. ЛазаревићЉубиша Заводзафизичку
културу

Дипл.Психолог–
начелникодељења 17.06.1974. 31.12.1976.

206. ЛазаревићСветолик Екон.финан.сектор Портир 26.09.1995. Доданас

207. ЛевићСакићЉубица Заједничкеслужбе Гл.књиговођа–
контиста

01.01.1979.
16.04.1981.

31.08.1979.
16.04.1981.

208. ЛенертСтеван Заводзафизичку
културу

Виширеферент–
самост.истраживач

01.04.1956.
15.07.1965.

01.01.1961.
15.08.1968.

209. ЛукићСлободан Сектородржавања
Спец.
термоенергетских
постројења

23.01.1997. 02.12.2014.

210. ЛикићМладен ЗЗС Шефраднезаједнице,
правник 01.01.1985. 08.02.1987.

211. ЛопичићПредраг Спортскорекреат.центар Радник 15.10.1999. 30.11.2000.

212. ЛучићЗденко Медицинаспорта Лекарспецијалиста
медицинеспорта 01.09.1973. 

213. ЛутовацМиомир Екон.финан.сектор
Техничарна
одржавањузелених
површина

02.09.1996. Доданас

214. ЉубојевићЖивка Медицинаспорта Административни
референт 01.05.1977. 

215. МајсторовићВулевић
Оливера Спортскицентар Собарица 01.10.1962. 30.06.1972.

216. МакајиСтаменковић
Снежана Заједничкеслужбе Радникнафотокопир

апарату 30.05.1988. 16.02.2006.

217. Максимовић
ПарезановићДрагица Заједничкеслужбе Курир 01.04.1956. 31.08.1982.

218. МаљковићСтеван Спортскорекреат.центар Пословођацентралног
грејања 23.04.1970. 18.10.1971.

219. МаксимовићРадислав Сектородржавања Водоинсталатер 26.05.2006. Доданас

220. МалићевићСеад Сектормедицинеспорта Начелникодељења 01.09.2011. 30.09.2013.

221. МандићЗоран ЦЕФ Курир 28.06.2006. 

222. МанојловићБожидар Спортскицентар НКВрадник 12.04.1978. 26.08.1995.

223 МаринковићМирослав Медицинаспорта Лекар 20.07.1996. 20.07.1997.

224. МарјановићРастко Заводзафизичку
културу

Наставник/начелник
одељења

01.02.1965.
01.11.1967.

30.09.1965.
2003.
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225. МарковићДрагица Заводзафизичку
културу

Административни
референт

01.05.1988.
17.11.1997.

06.01.1994.
23.03.1998.

226. МарковићДрагиша Спортскицентар Чувар 01.09.1961. 26.04.1972.

227. МарковићСветлана Екон.финан.сектор
Пословнисекретар
стр.сарад.кабин.
директора

26.03.2008. Доданас

228. МарковићСлободан Екон.финан.сектор Портир 11.09.1997. 07.05.2015.

229. МарковићЗлатомир Спортскицентар Радникнаодржавању
спорт,тер. 03.04.1973. 17.01.1974.

230. МарковићМилан Заводзамедицину
спорта

Лекарспецијалиста
физикалнемед. 01.02.1996. 25.11.1999.

231. МарковићМилунка Спортскорекреат.центар Радникубифеу 15.12.1969. 30.06.1972.

232. Марковић(Милутин)
Петар Медицинаспорта Лекар(примаријус)/

директор 01.02.1965. 2003

233. Марковић(Антоније)
Петар Спортскорекреат.центар Водоинсталатер 31.07.2003. 16.02.2006.

234. МарковићСтојка Спортскицентар ПКрадник 01.10.1962. 

235. МартиновићВесна Заједничкеслужбе Књиговођа 19.03.1979. 01.02.1987.

236. МаршићевићДраган Заводзафизичку
културу

РуководилацСИЦа–
Индок 01.04.1956. 07.11.1980.

237. МатићМиливоје Медицинаспорта
Лекарспецијалиста
м.с.–примаријус–
пом.дир.

01.11.1973. 20.08.2003.

238. МатићПредраг Заводзафизичку
културу Наставник 08.04.1964. 09.09.1964.

239. МартиновићЉубан Сектормедицинеспорта Лекарспецијалиста
мед.спорта 01.01.1983. 31.12.2011.

240. МатовићЖељко Секторфизичкекултуре
Статистичар
информатичар,самост.
сарад.уИндоку

24.07.2006. Доданас

241. МатовићАна Сектормедицинеспорта Лекаропштепраксе 02.03.2009. Доданас

242. МашићЗоран Заводзафизичку
културу

Мр.ф.к.–начелник
одељења 01.03.1985. 31.08.1987.

243. МедићМиле Спортскорекреат.центар ВКВрадник–
реквизитер 13.03.1961. 10.07.1961.

244. МедићЗоја ЦЕФ Шефмаркетинга 03.11.2005. 03.05.2006.

245. МијатовићБранко Заједничкеслужбе Секретар 22.01.1958. 01.11.1961.

246. МиленићБранимир Спортскорекреат.центар ВКВмолер 01.08.1988. 29.10.2003.

247. МиленићМарица Спортскицентар Радникнаотвореним
теренима 18.09.1972. 20.12.2001.

248. МиленковићРадивоје Спортскицентар НКВрадник
(наодржав.терена) 15.04.1974. 25.06.1997.

249. МихаиловићЈелена Сектормедицинеспорта Нутрициониста 12.02.1998. 30.11.2010.

250. МикулашекВерица Екон.финан.сектор Шефодељења 01.11.2008. 30.09.2014.

251. МилашинСпасеновић
Драгица Екон.финан.сектор Помоћникдиректора 27.08.2014. Доданас

252. МиленковићТатјана Секторфизичкекултуре Библиотекар 02.06.2003. Доданас

253. МилетићМарина Сектормедицинеспорта Лекарспецијалиста–
физијатар 01.11.2010. Доданас

254. МилетићМилева Спортскицентар ПКрадник 01.10.1962. 

255. МиленићМирчета Спортскицентар НКВрадник 10.09.1964. 01.03.1975.

256. МилијашевићСофија Спортскорекреат.центар Спремачица 01.08.1986. 01.11.2000.

257. МилићЗорица Спортскорекреат.центар Спремачица 22.03.1994. 19.07.1996.
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258. МилићевЉубица Заводзамедицину
спорта Спремачица 15.10.1988. 30.12.1999.

259. МилићевићЖиворад Медицинаспорта Лекаропштепраксе 01.11.1973. 06.12.1976.

260. ХасНевенка Заводзафизичку
културу Проф.ф.в. 01.04.1956. 01.09.1963.

261. ХрњакСаво Заводзафизичку
културу

Профф.в.–
Самостални
истраживач,
УправникСЦ

01.07.1967. 02.04.1981.

262. МилићОлгица Екон.финан.сектор Шефрачуноводства 04.05.2010. Доданас

263. МилићевићТатјана Екон.финан.сектор Саветникдиректорау
Кабинету 19.05.2008. Доданас

264. МилишићБранислав Заводзафизичку
културу

Мрфиз.култ.–ВШ
сарадник,помдир. 01.03.1974. 11.9.2007.

265. МиљковићМилан Спортскицентар НКВрадник 01.04.1964. 26.01.1969.

266. МилосављевићЖивка Спортскицентар НКВрадник–
чистачица

01.09.1962.
06.06.1974.

30.06.1972.
14.08.1991.

267. МилосављевићДраган Спортскицентар Радникнаотвореним
базенима 23.04.1979. 01.11.1986.

268. МиловановићСрећко Спортскицентар Чувар 15.11.1959. 15.03.1978.

269. Милошевић
Александар Сектормедицинеспорта Лекар 22.01.1992. 18.03.1994.

270. Милошевић
Славољубка Спортскорекреат.центар Термоенергетски

техничар 29.12.1987. 20.04.1989.

271. МилутиновићЈулијана Спортскицентар Радник 01.05.1963. 30.04.1966.

272. МилутиновићМладен Заводзафизичку
културу Виширеферент 01.04.1956. 07.11.1980.

273. МилутиновићНадежда Заводзафизичку
културу Књижничар 01.04.1956. 31.08.1971.

274. МирићЋетковић
Милена

Заводзамедицину
спорта Лекарспецмед.спорта 01.09.1973. 05.05.2005.

275. МирковићАнтон Заводзафизичку
културу Тренер 01.02.1963. 23.10.1972.

276. МирковићЉубомир Спортскорекреат.центар Економ 17.09.1958. 01.07.1964.

277. МирковићТодор Спортскорекреат.центар Радник 22.05.1983. 18.05.1996.

278. МировићДаница Спортскицентар Чистачица 01.10.1962. 

279. МировићДрагица Спортскорекреат.центар Чистачица 13.03.1996. 09.02.2006.

280. МировићЖивка Спортскицентар Чистачица 01.04.1973. 20.05.1998.

281. МирчетићАрифа Екон.финан.сектор Књиговођа 01.01.1987. 20.08.2012.

282. МирковићСања Сектормедицинеспорта Лекаропштепраксе 24.09.2012. Доданас

283. МишковићМате Заједничкеслужбе Виширеферент 01.10.1962. 31.03.1966.

284. МишковићМилан Заводзамедицину
спорта Лекар 01.10.1984. 31.08.1985.

285. МитићЉубица Заједничкеслужбе Књиговођа 24.09.1979. 15.12.2003.

286. МитровићЈаворка Спортскорекреат.центар НКВрадник 01.03.1988. 10.05.1996.

287. МихаиловићНевена Сектормедицинеспорта Медицинскитехничар 20.04.2006. 29.05.2006.

288. Михајловић
Константин

Заводзафизичку
културу Сниматељ 01.05.1963. 31.03.1966.

289. МихајловићМилан Заводзафизичку
културу

Мрфиз.к.–самост.
стручнисарад. 12.07.1993. 30.09.1998.

290. МицевскиЈованка Заједничкеслужбе Чистачица 01.04.1956. 30.12.1968.
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291. МладеновићЉиљана Заводзафизичку
културу Преводилац 03.06.1971. 15.05.1986.

292. МладеновићСветлана Спортскорекреат.центар Спремачица 26.04.1994. 30.06.2005.

293. МомчиловићРадивоје Спортскицентар Пословођаслужбе
(турист.)услуга 04.03.1970. 30.06.1972.

294. МрђаЉубомир Спортскицентар РуководилацСРЦа 26.04.1966. 07.01.1969.

295. МујићМирсад Заводзафизичку
културу

Мрф.к.–истраживач
сарадник. 01.01.1987. 15.04.1987.

296. МунћанЕтела Заједничкеслужбе Књиговођа 23.08.1963. 07.10.1970.

297. МуратовскиРодољуб ЦОО
НКрад.–шеф
Одељењазаодржав.
објеката

24.05.1988. Доданас

298. МрдаковићДалиборка Сектормедицинеспорта Вишимедицински
техничар 16.03.2006. Доданас

299. МуратовскиРодољуб Екон.финан.сектор
Предрадник
одржавања
отворенихтерена

24.05.1988. Доданас

300. МутавџићСоја Спортскорекреат.центар Точилацпића 01.06.1981. 09.02.2006.

301. НастићМарковић
Бранка Спортскицентар НКВрадник 01.10.1962. 01.06.1972.

302. НастићДраган Спортскорекреат.центар Столар 06.11.1994. 28.09.2004.

303. НастићМилета Спортскорекреат.центар НКВрадник 25.05.1994
24.10.2001.

15.06.2000.
24.01.2002.

304. НаумовићПредраг Медицинаспорта Лекар–специјалиста
мед.спорта 01.09.1973. 03.05.2001.

305. НедељковићБојана Заједничкеслужбе Рачуновођа 01.03.1960. 15.12.1962.

306. НедељковићМилан Спортскорекреат.центар КВложач 21.11.1978. 21.05.1985.

307. Нешић(Павле)Горан Заводзафизичку
културу

Проф.физ.културе
–самостални
истраживач

01.02.1996.
01.05.1997.

01.09.1996.
30.09.1999.

308. Нешић(Станиша)
Горан Спортскорекреат.центар НКВрадник 09.12.1996. 04.11.2004.

309. НикодијевићРадмило Заједничкеслужбе Рачуновођа 01.02.1963. 31.08.1966.

310. НиколићЈасмина Заводзамедицину
спорта Лекар 29.10.1998. 01.09.2000.

311. НиколићМилутин Заводзафизичку
културу

Др.ф.к.–начелник
одељења 05.02.1974. 01.06.1986.

312. НиколићБиљана Секторфизичкекултуре Стручнисараднику
физичкојкултури 01.09.2005. Доданас

313. НиколићМилица Сектормедицинеспорта Психолог–стручни
сарадник 22.03.2010. 04.02.2013.

314. НоваковићЗорица Заједничкеслужбе Дактилограф 16.07.1966. 02.08.1969.

315. НоваковићЈелисије Заједничкеслужбе Шефрачуноводства 15.09.1975. 31.01.1977.

316. НоваковићМирослав Спортскорекреат.центар НКВрад.на
одржавањуотвор.тер. 15.04.1974. 31.12.1976.

317. НоваковићНедељко Медицинаспорта Лекар–стручни
сарадник 01.11.1959. 03.09.1964.

318. ЊегованТомислав Спортскицентар Возач 01.03.1961. 16.03.1963.

319. ОбрадовићЗоран Заводзафизичку
културу

Мрф.к./пом.дир./
вишистр.сарад. 01.02.1997. 26.09.2006.

320. ОбрадовићТомислав Директор Дипл.политиколог–
дрф.к.–директор 08.10.1991. 30.09.2003.

321. ОбреновићМилутин Заједничкеслужбе Економ 01.04.1956. 15.09.1958.
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322. ОгњановићРајко Спортскорекреат.центар Рад.наодржав.отвор.
тер.–з.др.им. 02.04.1973. 22.03.2004.

323. ОгњановићСветолик Спортскорекреат.центар Техничар 02.08.1982. 02.12.1986.

324. ОгризовићНебојша Спортскорекреат.центар Ел.тех.–сниматељ 10.08.1981. 09.02.2006.

325. ОстојићДраган Заводзамедицину
спорта

Лекар–специјал.мед.
спорта 01.05.1986. 31.03.2006.

326. ФилешМарија Спортскицентар Радник 01.09.1962. 30.06.1972.

327. ОбрадовићМарина Екон.финан.сектор Административни
секретар 28.05.1998. Доданас

328. ОстојићШијачки
Милица Спортскицентар НКВрадник 01.12.1959. 30.06.1972.

329. ОтковићМарјановић
Милка Спортскицентар Посл.ресторана 01.03.1963. 01.10.1977.

330. ОцокољићБлажимир Заводзафизичку
културу

Правник–виши
референт

01.04.1956.
01.01.1960.

01.12.1958.
01.06.1961.

331. ПановићЗорица Екон.финан.сектор Ликвидатор 10.08.1981. Доданас

332. ПановскиЖивко Секторфизичкекултуре Организатор
рекреације 01.08.1984. Доданас

333. ПавићСнежана Спортскорекреат.центар Спремачица 05.04.1994. 27.10.1995.

334. ПавловићИрена Заводзамедицину
спорта Лекар 28.01.1998. 02.02.1998.

335. ПавловићМиливоје Спортскицентар Магационер 01.05.1973. 05.08.1995.

336. ПавловићМилован Спортскорекреат.центар Радник 15.04.1983. 

337. ПалеташевићУрош Заједничкеслужбе (правни)референт 13.11.1961. 31.03.1964.

338. ПарезановићОлга Спортскицентар НКВрадник 01.10.1962. 

339. ПауновићЈелена Заједничкеслужбе Чистачица 01.04.1956. 14.03.1957.

340. ПашићАлександра ЗЗС Дипл.правник 01.08.1981. 31.08.1984.

341. ПлавшићЈадранка Сектормедицинеспорта Лекарспецијалиста
мед.спорта 01.06.2008. Доданас

342. ПејчићМилан Заводзамедицину
спорта Медицинскитехничар 26.12.2003. 27.02.2006.

343. ПенаваАндрија Заједничкеслужбе Шофер 01.03.1963. 06.05.1968.

344. ПењинМомчило Заводзафизичку
културу

Профф.к.–виши
стручнисарадник 01.10.1963. 15.11.1967.

345. ПеришићГорана Спортскорекреат.центар Цвећар.техничар 25.12.1986. 06.07.1999.

346. ПерковићМаљковић
Александра ЗЗС Ликвидатор 01.10.1980.

06.11.1994.
07.06.1994.
12.02.2005.

347. ПетровићДраган Спортскорекреативни
центар КВбравар 02.06.2003. 08.03.2005.

348. ПетровићМилан Спортскорекреат.центар НКВрадник 26.04.1996. 13.03.2004.

349. ПетровићМиодраг Заводзафизичку
културу

Проф.ф.к.–виши
стручнисарадник 01.01.1964. 01.03.1978.

350. ПетровићМирослав Спортскорекреат.центар ПКВрадник 10.06.1974. 19.10.1992.

351. ПетровићСлађана Спортскорекреат.центар Спремачица 25.03.1994. 03.05.2000.

352. ПетровићСрђа Заводзамедицину
спорта Лекарспец.м.с. 15.07.1987. 15.11.2003.

353. ПокрајацЈагода Заједничкеслужбе Секретар 09.12.1970. 10.09.1976.

354. ПоличБранко Директор Директор 14.03.1956. 31.08.1978.

355. ПољакМилка Сектормедицинеспорта Лекарспецијалиста
медицинеспорта

01.08.1978.
01.08.1991.

01.01.1987.
06.08.2011.

356. ПоповВесна Екон.финан.сектор Самосталнисарадник
зајавненабавке 15.08.1996. Доданас
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357. ПоповићЈелена Сектормедицинеспорта Лекаропштепраксе 01.09.2009. Доданас

358. ПоповићЧедомир Секторфизичкекултуре Стручнисараднику
физичкојкултури 01.06.2011. Доданас

359. ПоповићНенад Екон.финан.сектор Директор 27.09.2005. 18.12.2007.

360. ПоповићАнка ЦЕФ Благајник 26.05.2004. 30.05.2006.

361. ПоповићМиломир Спортскорекреат.центар НКВрадник 28.06.1989. 02.10.1989.

362. ПоповићМихаило Екон.финан.сектор Директор 01.11.1975. 31.03.1980.

363. ПоповићПавле Заједничкеслужбе Економистасаветник 01.04.1968. 30.11.1969.

364. ПоповићСрбољуб Заводзафизичку
културу Проф.ф.в. 01.02.1964. 01.09.1965.

365. ПрелићРадомир Спортскорекреат.центар Начелниксл.одрж. 01.02.1989. 07.02.1992.

366. ПоздерацЈасминко Кабинетдиректора Директор 01.01.2008. 19.06.2014.

367. ПрокићЈасминка Сектормедицинеспорта Лекарспецијалиста
медицинеспорта 16.02.1995. 01.03.2009.

368. ПрокићЈелисавета Спортскорекреат.центар Собарица 01.06.1963. 31.03.1966.

369. ПртљагаВојислав Заводзафизичку
културу

Проф.ф.к.–стручни
сарадник 01.12.1963. 31.08.1966.

370. ПуљевићБогдан Заводзафизичку
културу

Проф.ф.к.–стручни
сарадник 01.12.1963. 21.01.1969.

371. ПустињаПанић
Бранислава Медицинаспорта Лаборант 03.03.1969. 05.03.2004.

372. РадаковићНада Спортскорекреат.центар Екон.–комерцијалиста 08.11.1968. 15.10.1972.

373. РадивојевићЉиљана Заводзамедицину
спорта Лекарспецијалиста 15.11.1978. 01.10.1998.

374. РадовановићИлија Спортскорекреат.центар Техничкидиректор 02.06.2003. 16.02.2006.

375. РадовановићСлавољуб Заводзафизичку
културу Проф.ф.в.–директор 01.09.1965. 31.03.1981.

376. РадовановићРанислав Спортскицентар Ложач/шеф
постројења 06.11.1971. 30.09.1992.

377. РадовићЈован Медицинаспорта Лаборант 01.06.1964. 05.11.1968.

378. РадовићМилева Заводзафизичку
културу

Истраживач–
социолог 15.03.1974. 31.12.2005.

379. РадосављевићЂорђије Заједничкеслужбе Економиста 01.08.1979. 14.04.1980.

380. РадоманЧовило
Бранка

Заводзамедицину
спорта

Администр.секретар–
дактилограф

15.11.1969.
01.10.1996.

22.08.1996.
09.02.2006.

381. РадоманКовачевић
Горјана Сектормедицинеспорта Медицинскасестра 03.04.2006. 

382. РајковићЖељко Секторфизичкекултуре Вишистручни
сарадник 01.01.2010. 19.01.2010.

383. РајковићРадановић
Татјана Секторфизичкекултуре Саветникзаспорти

рекреацију 01.06.2006. Доданас

384. РакоњацРадован Спортскицентар Радник–вртларшеф
сл.отвор.тер. 19.09.1969. 24.02.2006.

385. РадошићСтанко Заједничкеслужбе Шефрачуноводства 01.09.1966. 28.11.1969.

386. РадулашкиМладен Спортскицентар Руковод.центр.грејања 16.04.1973. 02.03.1977.

387. РадуловићЉиљана ЗЗС  11.11.1985. 20.01.1987.

388. РанковићМилун Спортскицентар Радник–ноћничувар 21.08.1961. 

389. РистановићМиланка Спортскорекреат.центар НКВрадник 16.09.1985. 04.04.1988.

390. РистићМиодраг Спортскорекреат.центар Радникукотларници 14.02.1984. 31.08.1989.

391. РопретЈоже Заводзафизичку
културу

Проф.ф.к.–виши
стручнисарадник 10.11.1961. 30.09.1974.
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392. РовићВојин Заводзафизичку
културу Наставникф.в. 01.04.1964. 31.10.1969.

393. РепићЋујићВесна Екон.финан.сектор Саветникзаспорти
рекреацију 01.10.2012. Доданас

394. РоћеновићАлександар Секторфизичкекултуре Организатор
рекреације 01.10.1995. Доданас

395. РоћеновићАна Сектормедицинеспорта Лекаропштепраксе 02.03.2009. Доданас

396. РосићГордана Екон.финан.сектор Физиотерапеут 01.07.2015. Доданас

397. СанадерАлександра Секторфизичкекултуре Вишистручни
сарадник 02.12.1986. Доданас

398. СарајлићАида Сектормедицинеспорта Начелникодељења 01.04.1992. Доданас

399. СавићЗорица Екон.финан.сектор Портир 05.07.1986. Доданас

400. СавићСрђан Медицинаспорта
Лекар–самостални
саветник,начелник
одељења

15.01.1963. 18.08.1969.

401. СавићСтамена Спортскицентар Благајник 06.08.1973. 18.08.2003.

402. СавовићРадосав Проф.ф.к.–директор
СЦ 15.04.1966. 25.09.1966.

403. СамарџићЖивота Медицинаспорта Лаборант 15.04.1962. 03.08.1966.

404. СвиларДрагица Заводзамедицину
спорта Лекар 25.11.1981. 31.10.1982.

405. СиљановићЈован Спортскицентар Рад.наодржав.спорт.
(отвор.)терена 02.04.1973. 04.11.1981.

406. СимићВера Спортскорекреат.центар НКВрад.–спремачица 20.03.1984. 03.02.2005.

407. СимићДаница Заједничкеслужбе Канцеларијски
референт 01.12.1959. 31.12.1977.

408. СимићЗоран Спортскорекреат.центар НКрадник 11.09.1997. 15.05.1999.

409. СимићПрвислав Спортскицентар ПКрад.наодржавању
терена 19.03.1969. 

410. СимијоновићРадмила Заводзафизичку
културу НКВрадник 19.06.1989. 18.04.1997.

411. СимоновићЛазић
Јелица Заједничкеслужбе Благајник/ликвидатор 21.10.1970. 14.06.1972.

412. СлавикЕдо Медицинаспорта Лекар–специјалиста
мед.спорта 01.04.1975. 29.05.2002.

413. СмајовићБожићВида Заводзафизичку
културу Дактилограф 08.10.1963.

01.06.1973.
03.08.1966.
15.09.1994.

414. СпајићДаринка Заводзафизичку
културу Самосталниреферент 01.01.1958. 31.03.1965.

415. СпасићКосара Спортскицентар ПКрадник 01.10.1962. 

416. СпасићКрста Заједничкеслужбе Рачуновођа 01.03.1961. 15.06.1963.

417. СпасојевићМица Сектормедицинеспорта Лекарспецијалиста
гинекологије 11.02.1992. 20.12.1998.

418. СретковићСрђан Спортскорекреат.центар Портир 13.05.1986. 30.09.2004.

419. СтајићНикола Медицинаспорта,Завод
заспорт

Лекарспец.мед.спорта
–в.д.ген.дир. 01.10.1973. 15.07.2005.

420. СимићМарија Сектормедицинеспорта Вишимедицински
техничар 27.02.2006. Доданас

421. СтајчићРајко Секторфизичкекултуре Организатор
рекреације 01.10.2007. 15.5.2009.

422. СтакићМилош Сектормедицинеспорта Административни
секретар 03.04.2006. 12.3.2008.

423. СтаменковићДрагиша Секторфизичкекултуре Помоћникдиректора 01.02.1996. 26.5.2009.
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424. СтевановићМирослав Секторфизичкекултуре Вишистручни
сарадник 01.07.1993. Доданас

425. СтевановићСлавољуб Сектормедицинеспорта Докторстоматологије 01.09.2012. Доданас

426. СтаменићМарија Спортскицентар Референт 01.05.1963. 05.08.1965.

427. СтаменковићМила Заводзафизичку
културу Проффиз.културе 15.08.1994. 05.08.1999.

428. СтанковићИлија Спортскицентар Кувар 15.07.1960. 09.07.1962.

429. СтанковићМилорад Спортскицентар Економ(магационер) 16.09.1964. 09.06.1968.

430. СтанковићМирослава Спортскорекреат.центар НКВрадник 22.02.1988. 25.03.2002.

431. СтанковићРадосав Спортскицентар НКВрадник–чувар 01.05.1961. 31.12.1978.

432. СтанојевићИван Заводзафизичку
културу

Проф.ф.к.–виши
стручнисарадник 01.02.1961. 28.02.1977.

433. СтанчуловићАна Медицинаспорта Лекарспецијалиста
мед.спорта 01.11.1973. 31.05.2001.

434. СтевановићМилан Медицинаспорта Лекар 01.09.1973. 31.01.1975.

435. СтевановићМилинко Спортскорекреат.центар ВКВрадник 01.08.1988. 24.10.2003.

436. СтефановићБранислав Медицинаспорта Лекарспецијалиста
мед.спорта 01.07.1974. 01.12.1992.

437. СтефановићМиодраг Заводзафизичку
културу Проф.физичкекултуре 01.04.1956. 

438. СтефановићЧедомир Спортскицентар ВКВрадник 18.04.1962. 31.03.1972.

439. Стјепановић
БогдановићСнежана Медицинаспорта Лекарспецијалиста

интернемед. 19.02.1992. 31.01.2006.

440. СтојановићНиколић
БабићБранка Медицинаспорта Лекарспецијалиста

мед.спорта 06.04.1974. 09.04.1989.

441. СтојановићИлона Медицинаспорта Лекарспецијалиста
мед.спорта 01.09.1973. 20.12.2001.

442. СтијовићМилорад Сектормедицинеспорта Лекарспецијалиста
мед.спорта 01.01.1991. 7.3.2013.

443. СтојановићТатјана Екон.финан.сектор Шефодељења 0304.2006. Доданас

444. СтојановићЉиљана Екон.финан.сектор Референтнаплате 13.07.1978. 01.11.2013.

445. СтојисављевићЗвонко Екон.финан.сектор
Сарадникза
безбедностизаштиту
здрављанараду

12.05.2005. Доданас

446. СтојковићТања Екон.финан.сектор Референтнаплате 23.02.1988. 

447. СтојановићМилица Спортскицентар НКВрадник 01.10.1962. 30.06.1972.

448. СтојковићМирољуб Заводзафизичку
културу Лекар 01.09.1978. 14.07.1981.

449. СтругарМарина Екон.финансектор Административни
секретар 28.05.1998. 

450. СузићТодоровић
Божица Медицинаспорта Лекарспецијалиста

физикал.мед. 01.08.1978. 08.06.2005.

451 ШупутЈања Сектормедицинеспорта Биохемичар 20.12.2011. Доданас

452. ШвракаМихајло  Професорф.в.–
директор 15.04.2003. 25.10.2005.

453. ШепаревићВиктор Спортскицентар ВКВрадник–
електричар 01.02.1965. 31.01.1966.

454. ШестовићЗаконовић
Весна Медицинаспорта Лекарспецијалиста

мед.Спорта 10.03.1980. 16.02.2006.

455. ШидловскиЉудевит Медицинаспорта Медицинскитехничар 01.09.1960. 

456. ШијачкиСветозар Спортскицентар Портир–домар 01.08.1960. 
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457. ШолајаМилица  Дактилограф 01.01.1960. 31.07.1960.

458. ТадићМома Спортскорекреат.центар Портир 15.09.2001. 04.10.2003.

459. ТешићПрибислав Спортскорекреат.центар КВрадник–ложач 08.07.1974. 22.09.1998.

460. ТешићВоштинић
Босиљка ЗЗС

Диплекономиста–
саветникзаекономске
послове

01.12.1996. 09.02.2006.

461. ТодоровићЛазар Заједничкеслужбе Шефрачуноводства 01.07.1960. 30.06.1963.

462. ТодоровићИванка Медицинаспорта Лаборант 15.12.1978. 

463. Тодоровић(д.
:Аврамовић)Љиљана Медицинаспорта Лекармед.спортаи

физик.мед. 10.03.1980. 19.05.1998.

464. ТодоровићПавле Медицинаспорта Др.мед.сц.–генер.
директор 01.09.1980. 30.09.1985.

465. ТодоровићСтадија Спортскорекреат.центар Радник 09.03.1985. 20.12.2001.

466. ТомашевићВладимир Заводзафизичку
културу

Дрф.к.–научни
сарадник 01.08.1978. 18.05.1995.

467. ТравицаСтева ЗЗС Курир 18.11.1994.
12.12.2000.

13.08.1996.
01.07.2005.

468. ТодоровСветлана Екон.финан.сектор
Сарадникза
комерцијалнепослове
имаркетинг

23.04.2007. Доданас

469. ТомовићМилена Екон.финан.сектор Лекаропштепраксе 06.12.2013. Доданас

470. ТрајковићСтана Екон.финан.сектор Гардеробер 28.12.2005. 10.10.2015.

471. ТрбојевићСања ЦЕФ Шефрачуноводства 01.02.2006. 12.06.2006.

472. ТртицаБранислава Заводзамедицину
спорта Лекаропштепраксе 01.09.1973. 30.09.1974.

473. ТуркДубравко Заводзафизичку
културу Проф.ф.в. 01.09.1985. 05.04.1999.

474. УгарковићДушан Медицинаспорта Лекар–спец.мед.
спорта 15.08.1979. 31.08.1991.

475. ВасиљевићМарко Секторфизичкекултуре Стручнисараднику
физичкојкултури 01.02.2011. Доданас

476. ВаловићЖивка Заједничкеслужбе Дактилограф 01.04.1956. 01.09.1967.

477. ВелимировићМихаило Спортскицентар ВКВрадник,
електроинсталатер 06.06.1974. 17.12.1982.

478. ВељковићДраган Медицинаспорта Лекарспецијалиста 01.08.1978. 31.12.1978.

479. ВељковићМирјана Заводзафизичку
културу

Референт
документариста 01.04.1956. 

480. ВидаковићМугоша
Даринка

Заводзафизичку
културу Статистичар 01.03.1961. 

481. ВидојевићЉубинко Заводзафизичку
културу

Проф.ф.в.–
организатор
рекреације
Стручнисарадник–
управникСЦ

10.06.1981.
15.09.2001.

26.07.2000.
31.05.2006.

482. ВидојевићРанка Спортскицентар КВрадникубифеу 04.06.1964. 30.06.1972.

483. ВирцбургерВељковић
Ведрана Медицинаспорта Лекарспецијалиста

мед.Спорта 01.09.1973. 31.05.2000.

484. ВицковићАнто Заводзафизичку
културу

Проф.ф.в.–струч.
сарадник 01.11.1977. 31.03.1993.

485. ВлајковићСофија Заводзафизичку
културу НКВрадник 07.03.1979.

08.08.1989.
08.02.1984.
26.11.1997.

486. ВлаховићАна Медицинаспорта Лекар–специјалиста
мед.спорта 02.08.1975. 01.05.1987.

487. ВлкКовачевић
Драгиња Спортскицентар Чистачица 19.03.1960. 31.03.1966.
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488. ВесковићАна Секторфизичкекултуре Психолог 10.07.2003. 03.03.2008.

489. ВлаховићАлександра Секторзауправљање
пројектима Помоћникдиректора 01.08.2014. Доданас

490. ВлајићЉиљана Екон.финан.сектор Референтнаплате 01.01.1991. Доданас

491. ВласачевићЈелена Сектормедицинеспорта Лекаропштепраксе 01.09.2009. 

492. ВојводићНикола Сектородржавања Електричар 20.06.2003. Доданас

493. ВојиновићЖивко Заводзафизичку
културу

Проф.ф.в.–стр.
Сарадник 01.05.1961. 31.08.1963.

494. ВукићевићМомирка Заводзамедицину
спорта

Лекарспецијалиста
физик.медицине 11.05.1987. 27.09.1995.

495. ВуковићДрагана Спортскорекреат.
Центар Спремачица 22.06.1998. 11.05.2000.

496. ВуковићМилорад Спортскицентар ВКВрадник–
машиниста 19.08.1973. 30.11.1996.

497. ВуковићНаташа Спортскицентар Чистачица 06.08.1973. 16.02.2006.

498. ВучковићХранислав Спортскицентар ВКВрадник 01.04.1964. 

499. ВучетићДраган Екон.финан.сектор Шефслужбе 24.06.1981. Доданас

500. ВучковићРадован Сектородржавања КВрадникна
отворенимтеренима 08.12.1983. 

501. ВујовићБранка Секторфизичкекултуре Административни
секретар 01.08.1975. 01.08.2010.

502. ВуковићЛаиновић
Цветана Сектормедицинеспорта

Референтза
административне
послове

09.03.2006. 30.03.2013.

503. ЗдравковићДрагица Екон.финан.сектор Референтобрачуна
зарада–благајник 04.04.2006. Доданас

504. ЖдијараБранко Заводзафизичку
културу

Проф.ф.в.–виши
струч.сарадник 01.02.1961. 31.01.1963.

505. ЖивановићМилисав Спортскицентар Ложач 28.04.1968. 04.11.1972.

506. ЖивановићРадоје Спортскицентар Столар 06.04.1973. 04.01.1988.

507. ЖивановићТања Заводзамедицину
спорта

Лабораторијски
техничар 19.11.2003. 22.03.2005.

508. ЖиванићСлободан Медицинаспорта Лекарспецијалиста 01.10.1973. 31.12.1976.

509. ЖивотићМиливоје Спортскицентар Портир 14.03.1969. 

510. ЖивотићСтеван Заводзафизичку
културу Проф.физ.васпитања 01.10.1957. 31.09.1958.

511. ЖигићЖељка Заводзафизичку
културу Дипл.психолог 01.09.1985. 30.06.1990.

512. ЗамечникЕва Спортскицентар Чистачица 04.02.1965. 07.07.1965.

513. ЗамечникЈано Спортскицентар ПКВрадник 01.12.1959. 10.08.1961.

514. ЗековићТомислав Секторфизичкекултуре Организатор
рекреације 01.08.1975. 30.09.2008.

515. ЗданскиИван Заводзафизичку
културу

Дрфизичкекултуре
–научнисарадник,
директорООУРа

26.08.1963.
06.02.1985.

30.09.1972.
20.05.1988.

516. ЗдравковићМиодраг Медицинаспорта Лекарспецијалиста
мед.спорта 01.04.1975. 30.04.1978.

517. ЗлатановићМилена Заводзафизичку
културу

Дипл.архитекта–
истраживач 01.06.1965. 

518. ЗлатковићРадослав Медицинаспорта Лекар 01.03.1973. 16.11.1975.

519. ЗековићТомислав Секторфизичкекултуре Организатор
рекреације 01.08.1975. 30.9.2008.
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520. ЗлатковићСузана Сектормедицинеспорта Лекаропштепраксе 23.12.1993. Доданас

521. ЗлатковићЈован Сектормедицинеспорта Лекарспецијалиста
мед.спорта 14.06.2006. 18.5.2015.

522. ЗлатковићМирољуб Сектормедицинеспорта Лекарспецијалиста
мед.спорта 21.06.1989. 31.12.2009.

523. ЖивановићСлободан Сектормедицинеспорта Вишимедицински
техничар 08.11.1973. 28.02.2010.

524. ЖивановићМедић
Мирјана Сектормедицинеспорта Медицинскасестра 05.04.2004. Доданас

БиблиографијаЗаводазаспортимедицину
спортаРепубликеСрбиједоступнајеуцелини
насајтуустанове(www.rzsport.gov.rs),каоиу

електронскомиздањуовемонографије.



ЗaвoдзаспортимедицинуспортаРепубликеСрбије–60година

Издавач
ЗaвoдзaспoртимeдицинуспoртaРeпубликeСрбиje
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www.rzsport.gov.rs

Заиздавача
МрГoрaнБojoвић,

директориглавниуредник

Уредник
ИванаМитровић

Редакциониодбор
АлександраВлаховић

ЈеленаИвановић
ТамараГавриловић
ВеснаРепићЋујић
ТатјанаМиленковић

Дизајн,прелом,продукција
„ПринципПрес“,Београд

Обрадатекста
„Хипербореја“,Београд

Преводнаенглески
„GlobeTranslations“,Београд
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„Портал“,Београд
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