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05ПРЕДГОВОР

Спорт, по себ но вр хун ски спорт је одав но пре по знат као со
ци јал ни фе но мен ко ји ге не ри ше по зи тив не про ме не у дру
штву. У Ср би ји, вр хун ски спорт за у зи ма по себ но ме сто о че му 
нај бо ље све до чи озби љан од нос др жа ве пре ма овом фе но ме ну 
и са дру ге стра не, сјај на од лич ја ко ја су ре зул тат та квог од но са. 
Спорт је у Ср би ји по стао нео дво ји ви део на ци о нал не кул ту ре и 
да нас се ве ли ка па жња по све ћу је спор ту као ва жном чи ни о цу 
у фи зич ком и мен тал ном здра вљу љу ди, по себ но де це.

За вод за спорт и ме ди ци ну спор та Ре пу бли ке Ср би је већ де
це ни ја ма уна зад пред ста вља око сни цу раз во ја спор та у Ср би ји. 
Као је дин стве на ин сти ту ци ја ко ја сво ју па жњу по кла ња ка ко 
вр хун ским спорт сти ма али та ко и нај мла ђи ма, не пре ста но ра
ди мо на то ме да уна пре ди мо, про ши ри мо и по бољ ша мо на ше 
ак тив но сти. Ти ме ди рект но ути че мо ка ко на ре зул та те вр хун
ских спор ти ста, та ко и на пра ви лан раз вој де це и омла ди не. 
Наш ду го го ди шњи рад је пре по знат у но вом За ко ну о спор ту 
где нам је до де љен ста тус На ци о нал ног тре нинг цен тра чи ме 
нам је ука за на ве ли ка част али и да та још ве ћа од го вор ност.

За вод за спорт и ме ди ци ну спор та је да нас ба за вр хун ског 
спор та и то у сва ком по гле ду. На ши струч ња ци из ра зних гра на 
ме ди ци не, би о ме ха ни ке, мо то рич ких ис пи ти ва ња, пси хо ло ги
је и дру гих на уч них ди сци пли на при пре ма ју спор ти сте на пу
ту ка осва ја њу ме да ља, ре дов но кон тро ли шу и пра те про грес 
спор ти сте. По ред ре дов них те сти ра ња, За вод упра вља спорт
ским објек ти ма ко ји су до ступ ни не са мо вр хун ским спор ти

сти ма већ и це ло куп ном гра ђан ству уз пра те ће, еду ка тив не, 
спорт ске и здрав стве не про гра ме.

Нај мо дер ни ја ди јаг но стич ка тех но ло ги ја, кон ти ну и ра но 
обра зо ва ње за по сле них, гра ђе ње парт нер ста ва са дру гим, во
де ћим ин сти ту ци ја ма из обла сти спор та и ме ди ци не спор та 
као и кон стант но пра ће ње и при ме на нај но ви јих трен до ва у 
овим обла сти ма су оно чи ме се За вод по себ но по но си с об зи
ром да се ове на ше ак тив но сти ди рект но од ра жа ва ју и на ре
зул та те на ших спор ти ста.

Се зо на осво је них ме да ља иза нас нај бо ље го во ри о озбиљ
ном од но су др жа ве пре ма спор ту и по но сни смо што је За вод 
за спорт и ме ди ци ну спор та, у том сја ју имао уде ла. У про те
клих го ди ну да на до би ли смо ста тус На ци о нал ног тре нинг 
цен тра, по ста ли смо не за о би ла зна тач ка на ма пи спор та Ср
би је и оста ли смо во де ћа уста но ва у обла сти ме ди ци не спор та 
не са мо у зе мљи већ и у ре ги о ну, док смо исто вре ме но про ши
ри ли спек тар услу га по себ но у спорт ском кам пу Ка ра таш ко ји 
нај ви ше ко ри сте мла ди. 

Ка та лог ис пред Вас осли ка ва тек део оно га што сва ко днев но 
ра ди мо и оно га што смо у мо гућ но сти да по ну ди мо вр хун ским 
спор ти сти ма и гра ђан ству. Оно што ка та лог не мо же да пре не
се је сте од лич на ат мос фе ра и до бра, здра ва, спорт ска енер ги ја 
те Вас по зи ва мо да по се ти те За вод за спорт и ме ди ци ну спор та 
Ре пу бли ке Ср би је и да у пу ној ме ри ис ко ри сти те ка па ци те те и 
мо гућ но сти ко је Вам ну ди мо.

Пред го вор



Је дин стве ни цен тар у ре ги о ну ко ји ин те гри ше спорт и ме
ди ци ну спор та у јед ној ин сти ту ци ји је сте За вод за спорт и ме
ди ци ну спор та Ре пу бли ке Ср би је. Као је ди на спе ци ја ли зо ва
на уста но ва чи је су две при мар не обла сти спорт и ме ди ци на 
спор та, го ди на ма смо раз ви ја ли мул ти ди сци пли нар ни си стем 
ко ји да нас функ ци о ни ше по нај ви шим стан дар ди ма.

Го ди на ма уна зад уна пре ђи ва ли смо не са мо ин фра струк ту
ру ко ја укљу чу је отво ре на и за тво ре на ку па ли шта, Дом спор то
ва, те ни ске, фуд бал ске и дру ге те ре не, трим ста зу и хо тел Трим 
за сме штај спор ти ста, већ смо упо ре до ра ди ли и на мо дер ни
за ци ји За во да и уса вр ша ва њу ка дро ва.

Да нас, услу ге спор ти сти ма, ре кре а тив ци ма и гра ђан ству 
пру жа ју спе ци ја ли сти из обла сти спор та и ме ди ци не спор та, 
и то у ра зним на уч ним ди сци пли на ма. За вод је офор мио ти
мо ве ко ји се ба ве те сти ра њи ма, ана ли ти ком као и на уч ним и 
дру гим ис тра жи ва њи ма у ци љу уна пре ђе ња вр хун ског спор та 
и оп штег здра вља ста нов ни штва.

Од свог на стан ка, За вод за спорт и ме ди ци ну спор та Ре пу
бли ке Ср би је је сво ја ис тра жи ва ња и рад фо ку си рао на вр хун
ске спор ти сте. На ша кон ти ну и ра на ис тра жи ва ња су ри зни ца 

дра го це них по да та ка за кре и ра ње по ли ти ка ко је се ба ве нај
ви шим до стиг ну ћи ма у вр хун ском спор ту, али пра вил ним 
раз во јем де це. У то ме ак тив но уче ству је мо уз по др шку Ми ни
стар ства омла ди не и спор та Ре пу бли ке Ср би је. Сма тра мо да су 
спор ти сти нај ва жни ји ре сурс на ше зе мље, уз мла де ко ји су део 
на ше ку ће.

Има мо раз ло ге да бу де мо по но сни за то што нам стал но до
ла зе но ви љу ди, мла ди и они у нај бо љим го ди на ма, али и они 
ко ји нам се из но ва вра ћа ју и они ко ји су дав них да на бри гу 
о сво јој кон ди ци ји, здра вљу и ре зул та ти ма по ве ри ли упра во 
на ма.

Ова пу бли ка ци ја ће вас де таљ ни је упо зна ти са сег мен ти
ма на шег ра да а ми Вас по зи ва мо да нас по се ти те, да осе ти те 
спорт ски дух, да упо зна те во де ће струч ња ке из обла сти спор та 
и ме ди ци не спор та и да до жи ви те за и ста је дин стве ну енер ги ју 
ко ја нас ка рак те ри ше.

Го ран Бо јо вић
ди рек тор За во да за спорт и  

ме ди ци ну спор та Републикe Србиje

06 УВОДНА РЕЧ
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Нaкoн Другoг свeтс кoг рaтa увидeлo се дa и спoрт мoжe 
знaчajнo дoпринeти aфирмaциjи у свeту тaдaшњe сoциja
листичкe Jугoслaвиje, и прeдстaвљaти срeдствo кojим сe 
пoбoљшaвa сaрaдњa и зближaвaњe мeђу држaвaмa и 
нaрoдимa. У трaгaњу зa путeвимa и мoгућнoстимa бржeг 
нaпрeт кa спoртa уoчeнo je дa сe тo мoжe пoстићи сaмo 
квaлитeтниjим струч ним рaдoм, пa je Сaвeз спoртoвa Jу
гoслaвиje oдлучиo дa сe oснуje пoсeбнa институциja кoja 
ћe изучaвaти прoблeмaтику врхунскoг спoртa. Taкo je 
1953. фoрмирaн Спoрт ски ин сти тут Сaвeзa спoртoвa Jу
гoслaвиje, кao стручнoнaучнa институциja сa циљeм дa 
се де ло ва ње у обла сти спор та усмeрaвa у мeтoдoлoш ком 
и рaзвojнoистрaживaчком прав цу. Ин сти тут сe нaлaзиo 
у Грaчaничкoj ули ци у Бeoгрaду, a њимe je рукoвoдиo 
Брaнкo Пoлич.

Ин сти тут je oриjeнтисao свoj рaд нa снимaњe стaњa и 
aнaлизу услoвa у кojимa сe рaзвиjao спoрт у Jугoслaвиjи и 
свeту, сa циљeм дa сe утврдe фaк тoри кojи мoгу дoпринeти 
њeгoвoм бржeм нaпрeдoвaњу. Рeз ултaти тих прoучaвaњa 
пoкaзaли су дa стaбилaн и интeнзивниjи рaзвoj врхунскoг 
спoртa ниje мoгућ бeз рaдa нa унaпрeђивaњу физичкe кул
турe у цeлини, пoсeбнo физичкoг вaспитaњa у шкoлaмa. 

08 ИСТОРИЈА

Зaвoд крoз дeцeниje



09ИСТОРИЈА

Taквa oриjeнтaциja je прeвaзилaзилa мoгућнoсти и 
oквирe дeлaтнoсти Сaвeзa спoртoвa Jугoслaвиje, тe je 
прeдлoжeнo Сaвeзнoj кoмисиjи зa фи зич ку кул ту ру 
дa упу ти прeдлoг Сaвeзнoм извршнoм вeћу дa oснуje 
институциjу кoja ћe нa нивoу Фeдeрaциje прoучaвaти 
мoгућнoсти зa унaпрeђивaњe физичкe културe у цe
лини. Сaвeз спoртoвa Jугoслaвиje je укинуo Спoрт ски 
ин сти тут, a Сaвeзнo извршнo вeћe je прихвaтилo oвaj 
прeдлoг и дoнeлo 9. мaртa 1956. Урeдбу o oснивaњу 
Сaвeзнoг зaвoдa зa фи зич ку кул ту ру, кojу je пoтписao 
прeдсeдник Jугoслaвиje Joсип Брoз Tитo.

Кaдрoви и цeлoкупнa имoвинa Институ тa су стaв
љe ни нa рaспoлaгaњe нoвoнaстaлoм Сaвeзнoм зaвo
ду зa фи зич ку кул ту ру, кojи je oтпoчeo свoj рaд нa 
истoj лoкaциjи. Урeдбoм je Зaвoду дaт ширoк дeлo
круг рaдa, a свoje зaдaт кe oн je рeaлизoвao пoд нaд
зoрoм Сaвeзнoг извршнoг вeћa, прeкo Сaвeзнe кoми
сиje зa фи зич ку кул ту ру. Зaдaци пoвeрeни Зaвoду, 
кao упрaвнoj устaнoви кojoм нeпoсрeднo рукoвoди 
дирeк тoр пoстaвљeн oд Сaвeзнoг извршнoг вeћa, 
oбухвaтaли су прoучaвaњe стaњa физичкe културe и 
услoвa зa њeн рaзвoj.

Toкoм свoг пoстojaњa Зaвoд je мeњao oснивaчe 
(др жaвa дo 1969, дo 1996. грaд Бeoгрaд, a нaкoн тo
гa  Рeпубликa Србиja) и прeмa њихoвим прaвимa и 
oбaвeзaмa усклaђивao дeлaтнoст и мeњao имe (Сa
вeзни зaвoд зa фи зич ку кул ту ру oд 9. мaртa 1956. 
дo 12. мaртa 1963; Jугoслoвeнски зaвoд зa фи зич ку 
кул  ту ру oд 12. мaртa 1963. дo 27. нoвeмбрa 1969; Jу
гoслoвeнски зaвoд зa фи зич ку кул ту ру и мeдицину 
спoртa oд 28. мaja 1971. до 17. дeцeмбрa 1996; Рeпу
блички зaвoд зa спoрт oд 17. дeцeмбрa 1996. дo 31. 
мaртa 2011. и сaдa Зaвoд зa спoрт и мeдицину спoртa 
Рeпубликe Србиje).



Министарство 
омладине и спорта 

РС

Покрајински
секретаријат за

спорт и омладину

Покрајински завод 
за спорт и 

медицину спорта РС

Секретаријати
за спорт и 

омладину при 
јединицама

локалне
самоуправе

Завод за спорт и 
медицину спорта

РС

Антидопинг  
агенција РС

Скупштински одбор за образовање,
науку, технолошки развој и

информатичко друштво

Национални савет за борбу против
насиља и недоличног понашања

гледалаца на спортским приредбама

Савет за спорт

Акредитоване високошколске 
установе за спорт и менаџмент  

у спорту

Невладин сектор

Спортски савез
Србије

Национални
грански савез

Територијални
спортски

савези

Спортска
удружења

Клубови

Спортска
привредна
друштва

Олимпијски
комитет Србије

Параолимпијски
комитет Србије

Јавни сектор

Завод за спорт и медицину спорта РС у сестему спорта у Републици Србији

Остала важна тела у систему спорта

Ше ма 1: Завод у систему спорта

10 УЛО ГА И ДЕ ЛАТ НОСТ

За во д у си сте му спор та Ре пу бли ке Ср би је



9) Организациона и стручна помоћ 
организацијама које реализују програме  

којима се остварује општи интерес у области  
спорта и организаторима великих спортских 

такмичења

10) Саветовање при пранирању, изградњи  
и реконструкцији спортских објеката у јавној  
својини и праћење њихове искоришћености

8) Унапређење здравственог 
стања и функционалних способности 

перспективних и врхунских  
спортиста

13) Давање мишљења и стручне помоћи 
учесницима у систему спорта у питањима  

од значаја за развој спорта

12) Учествовање у изради 
Стратегије

14) Међународна сарадња у 
области спорта и медицине спорта

1) Периодична тестирања, 
односно праћење антрополошких 
карактеристика деце, омладине  

и одраслих

11) Пропагандна, 
издавачка, научна, истраживачко 

развојна и библиотечка делатност у области 
спорта и медицине спорта, у складу са 

законом

17) Идентификација и  
развој спортских талената,  

уз сарадњу са националним гранским 
спортским савезима

2) Контрола тренираности 
перспективних и врхунских спортиста и 

стручно-саветодавну помоћ тим спортистима  
и спортским стручњацима

3) Организација и реализација 
континуираних тренинга и завршних 

припрема врхунских и перспективних 
спортиста

4) Вођење матичних евиденција у области 
спорта (прикупљање података и обрада) и 

периодично објављивање и публиковање збирних 
података из матичних евиденција

7) Евалуација 
здравственог стања 

учесника у физичким 
активностима

Завод за спорт и
медицину спорта
Републике Србије

15) Унапређење  
развоја спорта деце  

и омладине

6) Обављање надзора над стручним 
радом у области спорта, преко истакнутих 

спортских стручњака (стручни спортски 
надзорници)

5) Стручно оспособљавање и усавршавање 
спортских стручњака и стручњака у области спорта 
и медицине спорта у сарадњи са високошколском 

установом, у складу са законом

16) Праћење планирања  
изградње и искоришћености 

спортских објеката

Шема 2: Делатност Завода

Рад За во да за спорт и ме ди ци ну спор та Ре пу бли ке Ср би је
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Рад За во да за спорт и ме ди ци ну спор та Ре пу бли ке Ср би је 
је ре гу ли сан За ко ном о спор ту („Сл. гла сник РС”, бр. 24/2011). 
За вод за у зи ма по себ но ме сто у за ко ну, од но сно, чла но ви 107, 

108. и 109. бли же од ре ђу ју де ло круг ра да. Основ но је да је За
вод „уста но ва ко ја оба вља де лат ност ра ди раз во ја струч ног ра
да и за до во ља ва ња струч них по тре ба у обла сти спор та”.



На ша ви зи ја

Ви зи ја За во да за спорт и ме ди ци ну спор та Ре пу бли ке Ср би је 
је сте дру штво у ком се ва жност спор та и уло га спор та у дру штву 
не пре ста но на до пу њу ју ства ра ју ћи но ве вред но сти и но ве ре
зул та те. Пра во на спорт је пра во сва ког по је дин ца, док је бри га 
о вр хун ском спор та оба ве за на ше уста но ве, ко ју са ве ли ким ен
ту зи ја змом и до бром ве ром оба вља мо већ ви ше од по ла ве ка. 
Ка да за ми шља мо бу дућ ност, ви ди мо За вод са про ши ре ним ка
па ци те ти ма и ста ни ца ма ван ма тич ног објек та; ви ди мо кре и
ра ње но вих слу жби спе ци ја ли зо ва них за спе ци фич не обла сти 
ко је тек тре ба да се раз ви ју код нас; и на кра ју, иде мо ка то ме 
да не сле ди мо трен до ве у обла сти ра да са вр хун ским спор ти
сти ма и мла ди ма, већ да их ства ра мо на ко рист и за до вољ ство 
дру штва у це ли ни. За вод је тра ди ци о нал но је дан од но се ћих 
сту бо ва спорт ске кул ту ре у Ср би ји. Све сни смо и од го вор но сти 
ко ју та кав ста тус но си и сва ко днев но се из но ва тру ди мо да га 
оправ да мо раз ви ја ју ћи но ве ве зе са уста но ва ма и по је дин ци ма 
ко ји де ле на шу по све ће ност пре ма вр хун ском спор ту, али и са 
они ма ко ји ма је фи зич ка ак тив ност код мла дих при о ри тет. 

Дру штво у ко ме су омла ди на и мла ди здра ви је не што 
че му те жи мо и не што че му да је мо до при нос не пре ста но 
ра де ћи на про мо ци ји су штин ских спорт ских вред но сти и 
прин ци па здра вог на чи на жи во та. И ови про гра ми, по
ред про гра ма за уна пре ђе ње вр хун ског 
спор та, ко је не пре ста но раз ви ја мо 
нас во де ка дру штву ко јем те жи мо 
са по чет ка овог тек ста. 

Вред но сти спор та за пра во су 
сту бо ви на ко ји ма по чи ва ква
ли тет но дру штво са јед на ким мо
гућ но сти ма за све, дру штво у ком 
је фер плеј и по што ва ње про тив ни ка 
на чин оп хо ђе ња и функ ци о ни са ња и 
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дру штво где се из у зет ност це ни, а ре зул та ти ме ре и на гра ђу ју. То 
је на ша ви зи ја. Ак тив но ра ди мо на то ме да она по ста не ствар
ност, да вр хун ски спор ти сти осво је још ви ше од лич ја, а да они 
мла ђи, на по чет ку спорт ских ка ри је ра, по ста ну шам пи о ни. Не 
од у ста је мо ни од иде је да сва ко де те школ ског уз ра ста тре ба да 
бу де фи зич ко ак тив но ка ко би би ло здра во, и то ме сво јим ра дом 
не пре ста но до при но си мо.

На ша ми си ја

•  Раз ви ја ње по ли ти ка и прак си у ци љу фи на ли за ци је про це са 
ин стит ци о на ли за ци је су бје ка та у спор ту;

•  Ини ци ра ње раз во ја но вих по ли ти ка, те ла и мре жа ко је ра ду 
на уна пре ђе њу вр хун ског спор та и јав ног здра вља мла дих;

•  Сти ца ње но вих ве шти на и зна ња ра ди по бољ ша ња ква ли те
та ра да са вр хун ским и дру гим ка те го ри са ним спор ти сти
ма, ре кре а тив ци ма, мла ди ма и гра ђан ством свих ста ро сних 
ка те го ри ја;

•  Пру жа ње екс перт ских и кон сул тант ских услу га др жав ним 
ор га ни ма над ле жним за им пле мен та ци ју по ли ти ка у обла
сти раз во ја вр хун ског спор та, спор та уоп ште и ре кре а тив
них ак тив но сти гра ђа на; 

•  Струч на ин тер пре та ци ја ста ти стич ких и струч них по да та ка 
до би је них из раз вој ноис тра жи вач ких про је ка та и струч ног 
ра да За во да ра ди кон стру и са ња пред ло га чи ји је циљ по спе
ши ва ње вр хун ског спор та, по ве ћа ње фи зич ке ак тив но сти 
де це и мла дих у ци љу здра вог жи во та и раз вој ре кре а тив
них ак тив но сти за гра ђан ство;

•  Кре и ра ње ква ли тет них струч них и еду ка тив них ма те ри ја ла 
за рад клу бо ва и струч них ор га ни за ци ја у спор ту;

•  Ин тен зив на про мо ци ја здра вог на чи на жи во та кроз фи зич
ку ак тив ност, здра ву ис хра ну

• Кон стан тан до при нос про це су им пле ман та ци ја стан дар да 
и по сло ва ња струч них те ла у обла сти спор та;



•  Пру жа ње струч не по др шке ор га ни за ци ја ма у спор ту и 
спорт ској прак си;

•  Пра ће ње и при ме на нај но ви јих струч них и на уч них до стиг
ну ћа у обла сти спор та, струч них ана ли за и ис тра жи ва ња;

•  При пре ма ње ва лид них ин фор ма ци ја од зна ча ја за до но
ше ње од лу ка у обла сти спор та на ни воу Др жа ве;

На ше вред но сти

Си нер ги ја спор та и ме ди ци не спор та са дру гим ди сци пли
на ма и обла сти ма од ин те ре са чи ни је згро на шег мул ти ди сци
пли нар ног при сту па. Си нер гет ски рад је на чин на ко ји функ
ци о ни ше мо у прак си, мо дел пу тем ког кре и ра мо стра те ги је 
раз во ја и при ступ ко јим се во ди мо у оства ри ва њу ду го роч них 
ци ље ва.

По тен ци јал је основ ни по јам са ко јим ра ди мо и у че му смо 
нај бо љи. Мо то рич ка те сти ра ња за јед но са ди јаг но сти ком и 
ана ли ти ком упра во и слу же то ме да по сто је ће по тен ци ја ле 
до ве ду до мак си му ма, али и да уоче но ве по тен ци ја ле за ко
је се по том ства ра ју усло ви и на чин за њи хов раз вој. Уоча ва
ње по тен ци ја ла и њи хов пра ви лан раз вој за јед но са ра дом на 
мак си ми за ци ји по сто је ћих по тен ци ја ла по себ но су бит ни за 
раз вој вр хун ског спор та ко ји је на ша при мар на де лат ност.

Ор га ни за ци ја ра да у За во ду за спорт и ме ди ци ну спор та Ре
пу бли ке Ср би је за сни ва се на си нер ги ји и тим ском ра ду, ком
би но ва ном ме наџ мент при сту пу ко ји карк те ри ше ви сок ни во 
про фе си о на ли зма, ин те гри тет у ра ду, и функ ци о нал на и ква
ли та тив на по ве за ност свих ре ле ват них струк ту ра. На овај на
чин сек то ри и рад не је ди ни це су по ве за ни у јед ну и у ви ше 
це ли на што ства ра је дин стве ну ор га ни за ци о ну ше му у ко ју је 
ла ко ин те гри са ти но ве про це ду ре, без бо ја зни да ће иза зва ти 
за стој или ре ор га ни за ци ју по сто је ћих то ко ва по сло ва ња.

Ре сур си су не што нај вред ни је са чим рас по ла же мо и не што 
че му по све ћу је мо ве ли ку па жњу, по себ но ка да се ра ди о људ
ским ре сур си ма. Код нас ра де нај бо љи у сво јим про фе си ја ма, 
по себ но из обла сти спор та и ме ди ци не спор та. То су вр хун ски 
на уч ни ци и струч ња ци ко ји ма по др шку пру жа ју екс пер ти из 
дру гих обла сти ко ји се ба ве раз вој ним, про грам ским и про јект
ним ак тив но сти ма. Упра вља ње ре сур си ма ко ји се од но се на 
објек те, зе мљи шта и тех нич ке ка па ци те те због при ро де на шег 
по сла се та ко ђе на ла зи на пр вом ме сту. Уна пре ђе ње функ ци ја 
и про ши ри ва ње ка па ци те та ре сур са у ква ли та тив ном и кван ти
тав ном сми слу је не што на че му не пре ста но и успе шно ра ди мо.

Тра ди ци ја спор та ко ји се у Ср би ји сма тра са став ним де лом 
кул тур ног ми љеа и иден ти те та је сва ка ко не што пре ма че му 
За вод га ји по се бан од нос и че му да је до при нос ра де ћи не пре
ста но са вр хун ским спор ти сти ма ка ко би оси гу рао да тра ди
ци ја сјај них ре зул та та ни ка да не пре ста не. Има ју ћи у ви ду 
упра во тра ди ци ју спор та, тру ди мо се да она по ста не, и то од 
ра ног уз ра ста, са ства ни део жи во та мла дих и де це и да бу де 
сет вред но сти и прак тич них са зна ња ко је ће они да ље пре не
ти као на чин жи во та. Тра ди ци ја ко ја је чвр ста и по сто ја на у 
ком би на ци ји са нај мо дер ни јим на уч ним и тех нич ким до стиг
ну ћи ма је опро бан ре цепт за успех ко ји ми при ме њу је мо већ 
шест де це ни ја.

На ши ци ље ви

Стра те шки ци ље ви За во да за спорт и ме ди ци ну спор та 
Ре пу бли ке Ср би је су у скла ду са на шим основ ним де лат но
сти ма и са по сто је ћим стра те ги ја ма и ак ци о ним пла но ви ма 
Ми ни стар ства омла ди не и спор та Ре пу бли ке Ср би је.

• Раз вој и уна пре ђе ње вр хун ског спор та кроз основ не де
лат но сти пу тем по ди за ња ка па ци те та у обла сти ма спор та и 
ме ди ци не спор та те да љим уна пре ђе њем струч ног и на уч ног 

14 УЛО ГА И ДЕ ЛАТ НОСТ



ра да у овим обла сти ма а за по тре бе вр хун ског спор та. Са овим 
у ди рект ној ве зи сто ји и уна пре ђе ње усло ва за раз вој спор ти
сте до вр хун ског ре зул та та про ши ри ва њем по сто је ћих људ
ских и тех нич ких ка па ци те та, кроз кре и ра ње по себ них раз вој
них про гра ма из обла сти спор та и ме ди ци не пор та;

•  По ве ћа ње об у хва та ба вље ња гра ђа на спор том кроз 
раз вој и уна пре ђе ње спорт ске ре кре а ци је пу тем про ши
ри ва ња са др жа ја на ме ње них гра ђа ни ма свих ста ро сних 
струк ту ра, по себ но де це и гра ђа на тре ће ге не ра ци је. Кроз 
про гра ме ко ји под сти чу и оја ча ва ју свест о ва жно сти ре
дов них фи зич ких ак тив но сти, а уз под сти ца ње ло кал них 
са мо у пра ва на оства ри ва ње са рад ње у овим обла сти ма.

•  Си сте мат ски раз вој и уна пре ђе ње спорт ске ин фра
струк ту ре ко ја је под над ле жно шћу на ше Ин сти ту ци је, а 
ра ди уна пре ђе ња вр хун ског спор та и по ве ћа ња об у хва та 
ба вље ња гра ђа на спор том и ра ди по сте пе не тран сфор ма
ци је у ре ги о нал ни цен тар за спорт и ме ди ци ну спор та уз 
пру жа ње струч них услу га на ус по ста вље њу пот пу не ба зе 
по да та ка.

•  Уна пре ђи ва ње струч ног и на уч ноис тра жи вач ког ра да 
у спор ту и ме ди ци ни спор та и њи ма срод ним гра на ма уз 
ак тив но по ве зи ва ње са ви со ко школ ским уста но ва ма ка ко 
би се оства ри ли го ре по ме ну ти ци ље ви.

•  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, чи ја је свр ха уна пре ђе ње вр
хун ског спор та, из град ња но вих ре ги о нал них, ло кал них и 
гло бал них цен та ра за спорт и ме ди ци ну спор та, опре ма
ње истих и по сто је ћих обје ка та, раз вој ме ди ци не спор та и 
раз вој и при ме на прак тич них про гра ма ко је ће за ре зул тат 
има ти по ве ћа ну фи зич ку ак тив ност гра ђа на, кроз де лат но
сти За во да за спорт и ме ди ци ну спор та Ре пу бли ке Ср би је.

•  Ин те гри са ње ак тив но сти За во да за спорт и ме ди ци ну 
спор та спор та у све дру штве не сфе ре са по себ ним на гла
ском на до бро би ти спор та као со ци јал ног фе но ме на и са 

освр том еко ном ске бе не фи те спор та у сми слу при вред ног 
раз во ја ло кал них са мо у пра ва кроз на мен ски и оп шти ту
ри зам, за шти ту жи вот не сре ди не, под сти ца ње спорт ске 
ин ду стри је и дру гих слич них ак тив но сти.
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За вод је да нас мо дер на, са вре ме но опре мље на уста но ва 
у ко јој ра ди ви со ко ква ли фи ко ван струч ни ка дар ко ји пра ти 
нај но ви ја струч на и на уч на до стиг ну ћа у обла сти спор та, фи
зич ке кул ту ре, ме ди ци не спор та, пси хо ло ги је и мно гих дру гих 
на уч них ди сци пли на а све у ци љу пру жа ња што ква ли тет ни
јих услу га сво јим ко ри сни ци ма.

Стал ним пра ће њем и уса вр ша ва њем тех но ло ги је струч ног 
ра да, кон тро лом тре ни ра но сти спор ти ста, пру жа њем струч
носа ве то дав не по мо ћи, као и ра зно вр сним об ли ци ма струч
ног уса вр ша ва ња ка дро ва, За вод оства ру је струч ну по др шку 
спорт ској прак си.

Зaвoд дaнaс
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Услуге које пружа Завод

•  рaзличите вр сте тeстирaњa, ко ја oбухвaтajу свe aспeкт e од 
знaчajа зa спoртс ки трeнинг и физичкo вeжбaњe (спoртскo 
мeдицинска, психoлoшк а и мoтoричка диjaгнoстика)

•   кoнтрoла припрeмљeнoсти вр хун ских и дру гих ка те го ри ја 
спoртистa, де це спор ти ста и осо ба ко је се ба ве ре кре а ци јом

•  пружaње сaвeтoдaвне пoмoћи од стра не струч ног ти ма 
Зaвoдa трeнeримa и спoртистимa



Спoрт скoмeдицински прeглeди

На осно ву За ко на о спор ту (Слу жбе ни гла сник РС, Бр. 24/11 и 99/11 – Др. за кон), а ка ко је 
де фи ни са но „Пра вил ни ком о утвр ђи ва њу спо соб но сти спор ти ста за оба вља ње ак тив но сти 
и уче ство ва ње на спорт ским так ми че њи ма” (Слу жбе ни гла сник РС, Бр. 15/2012), у чла ну је
дан се на во ди да „у спорт ском так ми че њу мо же уче ство ва ти спор ти ста ко ме је у пе ри о ду од 
шест ме се ци пре одр жа ва ња спорт ског так ми че ња утвр ђе на оп шта здрав стве на спо соб ност 
за оба вља ње спорт ских ак тив но сти, од но сно де лат но сти”. У чла ну два на ве де но је да „оп шту и 
по себ ну здрав стве ну спо соб ност спор ти статак ми ча ра утвр ђу је над ле жна здрав стве на уста
но ва, од но сно за вод над ле жан за спорт и ме ди ци ну спор та, у скла ду са за ко ном и овим пра
вил ни ком”.

Здрaвствeни прeглeд спор ти ста об у хва та:
• лaбoрaтoриjскe aнaлизe кр ви
• антрoпoмeтриjскa мeрeњa
• кар ди о ло шки пре глед
• aнaмнeзу
• прeглeд пo систeмимa
•  пoстурaлни стaтус: прeглeд кичмeнoг сту бa, груднoг кoшa и стoпaлa
•  функциoнaлнa тeстирaњa рeспирaтoрнoг и кaрдиo вaс ку лaр нoг систeмa
• сто ма то ло шки пре глед
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Лaбoрaтoриjскe aнaлизe кр ви

У За во ду се вр ши:
• ана ли за кoмплeтне крв не сли ке
•  биoхeмиjскe aнaлизe кр ви (гли ке ми ја, уреа, укуп ни  

хо ле сте рол, три гли це ри ди, тран са ми на зе,  
гво жђе у се ру му)

•  ана ли зе кр ви то ком ве жба ња и у опо рав ку  
(лак та ти, мар ке ри за мо ра, елек тро ли ти)

 Ан тро по ме триј ска ме ре ња  
(мор фо ло шка ди јаг но сти ка)

• тeлeснa ви си на
• тeлeснa мaсa
•  тeлeснa кoмпoзициja (про це нат ми ши ћа,  

ма сти, ко шта ног тки ва и во де, ме ре ње се  
вр ши ва гом Bi o im pen dan ca In Body 370)

• ду жи на, диjaмeтри и оби ми сег ме на та те ла
• дeбљинa кoжних нaбoрa

Кар ди о ло шки пре гле ди

Осо бе из ло же не ве ли ким фи зич ким на по ри ма услед тре
нин га и так ми че ња, без об зи ра ра ди ли се о про фе си о нал ним 
спор ти сти ма или ре кре а тив ци ма, тре ба ле би због вла сти те си
гур но сти да ре дов но оба вља ју спе ци ја ли стич ки кар ди о ло шки 
пре глед. Ре дов ни пре гле ди и кон тро ле, нај бо ља су пре вен ти
ва у ра ном от кри ва њу струк тур них про ме на ср ча ног ми ши ћа 
али и по је ди них кар ди о ло шких обо ље ња на ро чи то код про фе
си о нал них спор ти ста.

Кар ди о ло шки пре глед под ра зу ме ва:
• ул тра звуч ни пре глед ср ца
• eргoмeтриjски тeстoви (тeстoви oптeрeћeњa)

•  хол тер мо ни то ринг ЕКГа 2448ча сов ни у ди јаг но сти ци 
по ре ме ћа ја ср ча ног рит ма са оп ци јом 12 ка нал ног  
сни ма ња ЕКГа

•  хол тер мо ни то ринг ЕКГа на спе ци јал но ди зај ни ра ном 
апа ра ту за спор то ве у во ди

• хол тер мо ни то ринг крв ног при ти ска
• кон сул та ци је

Функциoнaлнa тeстирaњa

У За во ду се ра де сле де ћи функ ци о нал ни те сто ви:
• Спи ро ме три ја
• Eргометрија
• Eргоспирометрија
• Oдређивање ни воа лак та та у кр ви

На осно ву ана ли зе пре гле да и до би је них ре зул та та функ ци
о нал них те сто ва, до но си се за кљу чак о здрав стве ном ста њу и 
спо соб но сти за ак тив но ба вље ње спор том. Ко на чан из ве штај 
се пра ви на осно ву упо ре ђи ва ња до би је них ре зул та та те сти ра
ња са про це ном зах те ва спор та и спорт ске ди сци пли не ко јом 
се ис пи та ник ба ви.
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Спи ро ме три ја
Пред ста вља ме то ду ко јом се од ре ђу је спо соб ност вен ти ла

ци је плу ћа кроз ис пи ти ва ње:
• витaлног кaпaцитeта (VC)
• фoрсирaног витaлног кaпaцитeта (FVC)
•  фoрсирaног eкспирaтoрног вoлумeна у првoj сeкунди (FEV1)
• мaксимaлне вoљне вeнтилaциjе (MMV)
Апа ра ту ра: Pony grap hic, Co smed spi ro me tar

Eргометрија
Пред ста вља индирeк тну мeтoду зa oдрeђивaњe мак си мал не 

пoтрoшњe ки се о ни ка при ме ном различитих вр ста про то ко ла. 
Ер го ме три ја је у при ме ни и кoд рeкрeaтивaцa где се нај че

шће ком би ну ју раз ли чи ти мо ди фи ко ва ни про то ко ли у скла ду 
са ме ди цин ским ин ди ка ци ја ма.

Eргоспирометрија
Ер го спи ро ме три ја је ди јаг но стич ка про це ду ра ко ја омо гу

ћа ва кон ти ну и ра но пра ће ње раз ли чи тих па ра ме та ра, пре све

га ди са ња и ср ча ног ра да то ком суб мак си мал них и мак си мал
них те сто ва оп те ре ће ња. 

Нa oснoву eргoспирoмeтриjских пaрaмeтaрa се вр ши:
•  прoцeнa здрaвствeнoг стaтусa (кaрдиoвaскулaрнoг, 

пулмoнaлнoг и мeтaбoличкoг систeмa)
•  утврђивaњe aпсoлутнe или рeлaтивнe кoнтрaиндикaциje 

зa бaвљeњe физичкoм aк тивнoшћу
• прoцeнa функциoнaлних спoсoбнoсти
•  oдрeђивaњe индивидуaлних пулс них трeнaжних зoнa
•  oдрeђивaњe врстe, интeнзитeтa и oбимa трeнингa зa штo 

eфикaсниje пoстизaњe жeљeних циљeвa
• прaћeњe eфeкaтa трeнингa
•  рaнo прeпoзнaвaњe тaлeнтоване дeцe и њи хо во пра во вре

ме но усмeрaвaњe у oдгoвaрajући спoрт

Одрeђивaњe нивoa лaк тaтa у кр ви
Ни во лак та та у кр ви се пре ци зно утвр ђу је ла бо ра то риј ском 

ана ли зом узо ра ка кр ви при ак тив но сти ма ра сту ћег ин тен зи те та.
Од ре ђи ва њем ни воа лак та та у кр ви утвр ђу је се:
• брзинa oпoрaвкa
•  aнaeрoбни прaг или вeнтилaтoрни прaг (критичнa 

вeнтилaциja)
•  пoкaзaтeљ издржљивoсти, укaзуje нa спoсoбнoст мишићa 

дa примe и искoристe кисeoник

Стoмaтoлoгиja

На ша сто ма то ло шка ор ди на ци ја ба ви се oчувaњeм и унa
прe ђeњeм oрaлнoг здрaвљa кроз:

• рaну диjaгнoстику и сaнирaње пoчeтнoг кaриjeсa
•  да ва ње сaвeта у ве зи са кoришћeњeм штитникa зa зубe 

кojи спрeчaвajу пoврeдe приликoм бaвљeнa спoртoм
• упу ћи ва ње у спе ци ја ли зо ва не уста но ве на да ље ле че ње
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Прoцeнa психoлoшк oг стaтусa

Пси хо ди јаг но сти ка и про це на пси хо ло шке при пре мље но сти спор ти ста од ви ја се 
кроз:

• утвр ђи ва ње про фи ла лич но сти
• утвр ђи ва ње мо ти ва ци је спор ти ста
• утвр ђи ва ње ког ни тив не и ин те лек ту ал не спо соб но сти
• утвр ђи ва ње пси хо мо то рич ке ре ак ци је
•  про це ну пси хо ди на ми ке спорт ских ти мо ва – со ци о ме три ја
• про це ну са го ре ло сти спор ти ста
• про це ну спорт ске так ми чар ске анк си о зно сти
•  про це ну оп штег и спорт ског са мо по што ва ња и са мо по у зда ња

На осно ву до би је них по да та ка пси хо лог при пре ма из ве штај са пре по ру ка ма.
Ка да је то нео п ход но вр ши се:
•  сaвeтoдaвнoкoнсултaтивни рaд сa спoртистимa, пoрoдицaмa и трeнeримa
•  психoлoшк a eдукaциja и психoлoшк a припрeмa зa тaкмичeњe спoртистa и 

трeнeрa
•  тeстирaњe и трeнинг Bi o fe ed back мeтoдoм (унaпрeђeњe eфикaснoсти и 

пoбoљшaњe мeнтaлнoг функциoнисaњa спoртистa)

За вод по се ду је јед ну од нај бо га ти јих ба за по да та ка пси хо ло шких те сти ра ња 
спор ти ста.
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Гипкост

Шпагат
Претклон у седу

Брзина

Спринтеви 5м-40м

Агилност

Т-тест
Цик-цак тест

Осмица
505 тест

Снага

Вертикални и 
хоризонтални 

скокови, бацање, 
шутирање

Издржљивост

Шатл ран
ЈОЈО интермитентни

тестови
30-15 тест

ТЕРЕНСКА ТЕСТИРАЊА

У За во ду за спорт и ме ди ци ну спор та Ре пу бли ке Ср би је вр
ше се ла бо ра то риј ска, изо ки не тич ка и те рен ска те сти ра ња. 
У те сти ра њи ма се ко ри сти нај са вре ме ни ја мер на опре ма, а 
ме ре ња оба вља ју ви со ко ква ли фи ко ва ни спорт ски струч ња
ци при ме ном те сто ва ко ји об у хва та ју све аспек те зна чај не 

за ди јаг но сти ку тре ни ра но сти спор ти сте и иден ти фи ка ци ју 
фак то ра ри зи ка.

Те рен ска те сти ра ња омо гу ћа ва ју утвр ђи ва ње сла бо сти и 
пред но сти те сто ва за раз ли чи те спор то ве у спе ци фич ним 
усло ви ма.

Мо то рич ка те сти ра ња у За во ду
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Гипкост

(мерење амплитуде покрета 
у различитим зглобовима 

и равнима; утврђивање 
дисбаланса)

Снага

(тестови на ергометрима 
и изокинетичком 

динамометру)

ЛАБОРАТОРИЈСКА ТЕСТИРАЊА

Издржљивост

(директни тестови за 
процену аеробне моћи, 
максималне потрошње 

кисеоника, лактатног прага, 
анаеробног капацитета)

Јачина

(изометријски и 
изоинерцијални тестови  

за процену јачине и  
брзине развоја јачине)

Ла бо ра то риј ска те сти ра ња омо гу ћа ва ју де та љан увид у мо
то рич ке спо соб но сти, ис пи ти ва ње узро ка сла бо сти и да ва ње 
пре ци зних им пли ка ци ја за тре нинг.
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Скочни зглоб Зглоб рамена Труп Зглоб колена Зглоб кука

ИЗОКИНЕТИЧКА ТЕСТИРАЊА

Ме ре њи ма на изо ки не тич ком ди на мо ме тру до би ја се де та
љан увид у ста ње функ ци је згло ба, ме ђу соб ни од нос аго ни ста и 
ан та го ни ста и би ла те рал но по ре ђе ње истих ми шић них гру па.

По ред ме ре ња, на изо ки не тич ком ди на мо ме тру спорт ски 
струч ња ци За во да за спорт и ме ди ци ну спор та Ре пу бли ке Ср
би је спро во де и про гра ме ре ха би ли та ци је.
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 Ди рект на про це на кар ди о ва ску лар не из др жљи во сти 
вр ши се те сти ра њем на FIT MA TE PRO апа ра ту кроз:

•  од ре ђи ва ње мак си мал не по тро шње ки се о ни ка  
ди рект ним пу тем (VO2 max)

•  од ре ђи ва ње мак си мал не по тро шње ки се о ни ка  
у суб мак си мал ним те сто ви ма (VO2)

• од ре ђи ва ње ана е роб ног пра га
• про це ну тре ни ра но сти и ри зи ко фак то ра
•  од ре ђи ва ње тре нинг зо на у од но су на ср ча ну  

фре квен ци ју и по тро шњу ки се о ни ка.

Ки не ма тич ка ана ли за по сту рал ног ста ту са и кре та ња
(Qu a lisys си стем)

При ме ном си сте ма са се дам ви со ко фре квент них ка ме ра 
до би ја ју се 3Д по да ци чи јом об ра дом се про це њу ју:

•  осно ви об ли ци ху ма не ло ко мо ци је (хо да ње, тр ча ње,  
ска ка ње) са по себ ним оп ци ја ма за про це ну  
ква ли те та обу ће

•  фак то ри ри зи ка за по вре ђи ва ње (нпр. не по вољ ни  
по ло жа ји и зглоб ни угло ви при ли ком за у зи ма ња 
различитих ста во ва и кре та ња)

•  пра ће ње про це са ре ха би ли та ци је (по сту рал ни ста тус  
и тех ни ке кре та ња)

•  по сту рал ни ста тус и по зи ци је ве ћи не сег ме на та те ла  
и згло бо ва (гла ва, врат, ра ме на, кич ма, кар ли ца, ко ле на, 
сто па ла)

•  спорт ске ана ли зе: про це на спорт ских тех ни ка у ра зним 
спор то ви ма, као што су атле ти ка, голф, те нис, бо ри лач ки 
спор то ви, ка јак, ве сла ње, пли ва ње, ко шар ка, фуд бал,  
од бој ка, ру ко мет, стре ли чар ство и сл.

По да ци до би је ни ова квим ис пи ти ва њем ко ри сте се и као 
сред ство за пре вен ци ју по вре да.





У За во ду има мо мул ти ди сци пли нар ни при ступ ди јаг но сти
ци и про це ни ста ња ко шта номи шић ног си сте ма.

У оде ље њу за фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци ју спро
во ди мо:

•  диjaгнoстику, прeвeнциjу и тeрaпиjу спoртс ких пoврeдa и 
дру гих aк утних и хрoничних бoлних стaњa

• утврђивaњe пoстурaлнoг стaтусa

Фи зи кал на те ра пи ја

• Елек тро те ра пи ја
• Ул тра звуч на те ра пи ја
• Маг не то те ра пи ја
• Ла се ро те ра пи ја
• Shock wavе те ра пи ја
• Ва ку ум те ра пи ја
• Апа ра тур на лим фна дре на жа
• Руч на ма са жа

•  Убр за ва ње при род них ме ха ни за ма за об на вља ње тки ва 
и сма ње ње бо ла код по вре да и упа ла (Pro i o nic® system of 
IN DI BA® ac tiv)

Ки не зи те ра пи ја

• Ре ха би ли та ци ја по вре да по ин ди ву ду ал ном про гра му
• Ве жбе за пре вен ци ју по вре да
• Ко рек тив не ве жбе

У oквиру прeвeнтивнокoрeк тивне гимнaстике се:
•  утврђуje, прaти и пoбoљшaвa пoстурaлни стaтус дeцe, 

oмлaдинe и спoртистa (Spi nal Mo u se® уре ђај за про це ну 
по сту рал ног ста ту са)

•  Спро во ди еду ка ци ју дeце, рoдитeља, тре не ра o знaчajу 
рaног от кри ва ња пoстурaлних по ре ме ћа ја и де фор ми те та 
и мeрaмa прeвeнциje

• прaти рaзвoj мoтoричких спoсoбнoсти дeцe.
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Физикaлнa мeдицинa и рeхaбилитaциja



 За вод и осо бе са ин ва ли ди те том  
и ин те лек ту ал ном оме те но шћу

У За во ду се вр ше здрaвствeни прeглeди и те сти ра ња осо ба 
са ин ва ли ди те том, парaoлимпиjацa и стипeндиста Спeциjaлнe 
олимпиjaдe.

Спорт ско ме ди цин ски пре гле ди се при ла го ђа ва ју уз ра сту, 
по лу, вр сти спор та, ду жи ни спорт ског ста жа и ран гу так ми че
ња ис пи та ни ка. Сход но зах те ви ма пре гле ди и ме ре ња се мо гу 
ра ди ти у ла бо ра то ри ја ма За во да или на те ре ну.
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У за ви сно сти од по тре ба мо гу се при ме ни ти:
• пе ри о дич ни пре гле ди (на 6 ме се ци)
• кон трол ни пре гле ди (про ве ра спорт ске фор ме)
• ван ред ни пре гле ди (пре ма ин ди ка ци ја ма)
•  спе ци фич ни пре гле ди по ста ту ту гран ског спорт ског са ве за.

 За вод по се ду је бо га ту ба зу по да та ка о те сти ра њи ма ко ја је 
си сте ма ти зо ва на пре ма:

• спорт ским ди сци пли на ма
• уз ра сним ка те го ри ја ма
• ран го ви ма так ми че ња.



 Диjaгнoстикa зa oсoбe кoje сe рeкрeaтивнo 
бaвe спoртoм

Би ти здрaв je пoвeзaно сa би ти aк тивaн крoз физичкo вeж бa
њe. Учeшћe у физичкoj aк тивнoсти сa сoбoм пoвлaчи и oд рe ђeнe 
фaк тoрe ризикa пo здрaвљe. Jeднa oд мoгућнoсти дa сe смaњe ти 
ри зи ци je дa сe прeтхoднo извршe нeoпхoдни функ циoнaлни и 
мoтoрички прeглeди. Нa oснoву дoбиjeних рeз ултaтa мoгућe je 
плaнирaњe индивидуaлних прoгрaмa вeжбaњa, прaћeњe нaпрeт
кa вeжбaчa, бoљa мoтивaциje при вeжбaњу. Струч ња ци За во да 
мо гу вр ши ти те рен ска те сти ра ња и ван Ре пу бли ке Ср би је.
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 Ин фра струк ту ра за осо бе  
са ин ва ли ди те том

За вод је учи нио све ка ко би спор ти сти ма са ин ва ли ди те том 
омо гу ћио не сме тан при ступ свим ка па ци те ти ма. 

На ба зе ни ма по сто је лиф то ви за спу шта ње ин ва лид них осо
ба у ба зен. На ула зу у про сто ри је За во да по сто је рам пе за осо бе 
са ин ва лид ским ко ли ци ма. У управ ној згра ди по сто ји сте пе
ни шни лифт с плат фор мом, а згра да До ма спор то ва по се ду је 
лифт, као и свла чи о ни це са ту ше ви ма и то а ле ти ма при ла го ђе
ним осо ба ма са ин ва ли ди те том.



За вод са сво јим ка дров ским по тен ци ја ли ма, ду го го ди шњим 
ис ку ством и број ним објек ти ма за спорт и ре кре а ци ју пред
ста вља јед ну од нај ре фе рент ни јих уста но ва на по љу пру жа ња 
услу га у обла сти ре кре а ци је у Ре пу бли ци Ср би ји.

Тим пе да го га фи зич ке кул ту ре Оде ље ња за фи зич ко вас пи та
ње и ре кре а ци ју офор мио је и об ли ко вао ре кре а тив не са др жа је 
при ла го ђе не по лу, уз ра сту и по тре ба ма са вре ме ног чо ве ка.

Бес плат ни спорт скоре кре а тив ни про гра ми

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

У За во ду се већ ду ги низ го ди на у вре ме зим ског и лет њег 
школ ског рас пу ста у са рад њи са Град ским се кре та ри ја том за 

спорт и омла ди ну ре а ли зу ју спорт скоре кре а тив ни про гра ми 
за уче ни ке основ них и сред њих шко ла. Сва ке го ди не не ко ли ко 
хи ља да шко ла ра ца са вла да основ не еле мен те пли ва ња, пре
вен тив ноко рек тив не гим на сти ке, акро ба ти ке, сто ног те ни са, 
ко шар ке, од бој ке, аеро би ка, џу доа и са мо од бра не, од бој ке на 
пе ску, ори јен ти рин га, „бич во ле ја”, аеро би ка и оста лих спорт
скоре кре а тив них са др жа ја.

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

За вод за спорт и ме ди ци ну спор та Ре пу бли ке Ср би је ве ли
ку па жњу по све ћу је ре кре а ци ји нај ста ри јих су гра ђа на, та ко да 
се по след њих го ди на у До му спор то ва ре а ли зу је про грам „Ре
кре а тив но пли ва ње тре ћег до ба 50+”, ко ји на го ди шњем ни воу 
оку пи ви ше од 700 ста ри јих ли ца, оба по ла.
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Спорт скоре кре а тив ни про гра ми







 Ко мер ци јал ни са др жа ј

Са рад ни ци Оде ље ња за фи зич ко вас пи та ње и ре кре а ци ју 
по ред бес плат них про гра ма, ну де и низ спорт ско – ре кре а тив
них са др жа ја ко мер ци јал ног ка рак те ра. Про гра ми су на ме ње
ни де ци, ро ди те љи ма, али и ком па ни ја ма и по слов ним си сте
ми ма, у ви ду ре кре а ци је за за по сле не.

Ко мер ци јал не шко ле спор та за де цу

Од 2015. у окви ру До ма спор то ва и ба лон ха ле на Отво ре ном 
пли ва ли шту са ра дом су по че ле „Шко ла пли ва ња” и „Шко ла 
џу доа и са мо од бра не” за нај мла ђе. Све про гра ме во де тре не ри 
са ду го го ди шњим ис ку ством у ра ду са де цом, кроз са др жа је 
спе ци јал но при ла го ђе не у од но су на уз раст и пол.

Ко мер ци јал ни про гра ми за гра ђан ство

За грађанство су у по ну ди че ти ри спорт ско – ре кре а тив на 
про гра ма – „Clas sic”, „Trim”, „Max” и „Blue”. Про гра ми су са чи

ње ни од про гра ми ра ног ве жба ња, ко је је при ла го ђе но сва ком 
по је дин цу или гру пи, и са сто је се од ком би на ци је па жљи во 
ода бра них еле ме на та, ко ји се ре а ли зу ју кроз рад у са ли, те ре
та ни, ба зе ну и са у ни.

За по ро ди це је при пре мљен про грам „Fa mily Sport Pack” ко
ји укљу чу је раз ли чи те аероб не са др жа је при ла го ђе не груп ном 
– по ро дич ном ве жба њу. По ред „по ро дич них по ли го на” ко ји са
др же еле мен те за по бољ ша ње агил но сти, ко ор ди на ци је, сна ге, 
из др жљи во сти и ја чи не, дру ги део про гра ма об у хва та „по ро
дич но пли ва ње”, чи ме се у пот пу но сти оства ру је бла го твор но 
деј ство ве жба ња у дру штву бли ских осо ба.

Ко мер ци јал ни про гра ми за за по сле не

За за по сле не су у по ну ди два про гра ма: „Bu si ness ProFit” и 
„Trim Re lax”. Оба про гра ма се од ви ја ју у при јат ном ам би јен ту, 
пра ће ни му зич ким са др жа ји ма. Про гра ми су кон ци пи ра ни са 
ци љем да по бољ ша ју оп шти здрав стве ни ста тус за по сле них, уз 
убла жа ва ње и ко ри го ва ње по сту рал них по ре ме ћа ја кич ме ног 
сту ба, узро ко ва них сва ко днев ним ви ше ча сов ним ра дом.
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Усред пре ле пе шу ме у ср цу Ко шут ња ка, у Бе о гра ду, на ла зи 
се ком плекс За во да за спорт и ме ди ци ну спор та Ре пу бли ке Ср
би је. Чи тав ком плекс се про сти ре на ско ро 43 ха и на том про
сто ру се на ла зе сви објек ти и спорт ски те ре ни За во да.

По ред управ не згра де, у ко јој сe на ла зе: Сек тор за ме ди ци
ну спор та, Сек то р за струч ни и раз вој ноис тра жи вач ки рад у 
спор ту, Сек тор за еко ном скофи нан сиј ске по сло ве, Оде ље ње 
ИН ДОК (Ин фор ма ци о нодо ку мен та ци о но оде ље ње и би бли
о те ка), у скло пу ком плек са За во да на ла зи се и згра да До ма 
спор то ва, Атлет ски ста ди он, Трим ста за, као и чи тав ком плекс 
отво ре ног пли ва ли шта.

За мла де и пер спек тив не спор ти сте За вод има на рас по
ла га њу и Спорт ски камп Ка ра таш ко ји се на ла зи у оп шти ни 
Кла до во, у бли зи ни хидроелектране Ђер дап. Ком плекс се про
сти ре на про сто ру од 16 ха и по се ду је све нео п ход не спорт ске 
ка па ци те те за бо ра вак и при пре ме мла дих и перспективних 
спор ти ста.

Инфрaструкт урa 
Зaвoдa



ПРВИ
НАЦИОНАЛНИ

ТРЕНИНГ 
ЦЕНТАР

Отворени базени
Кошутњак

Отворени терени Хотел Трим

Дом спортова
Спортски камп 
Караташ

Пре ма пред ло гу но вог За ко на о спор ту За вод има ста тус 
на ци о нал ног тре нинг цен тра и оба ве зу да ор га ни зу је и ре а
ли зу је кон ти ну и ра не тре нин ге и за вр шне при пре ме пер спек
тив них и вр хун ских спор ти ста у окви ру над ле жних на ци о

нал них спорт ских са ве за и дру гих спорт ских ор га ни за ци ја 
и са ве за ко ји ре а ли зу ју про гра ме ко ји ма се оства ру је оп шти 
ин те рес у обла сти спор та.

Пр ви нaциoнaлни трeнинг цeнтaр
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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





Спорт ски објек ти Пр вог  
на ци о нал ног тре нинг цен тра

Дом спор то ва

Дом спор то ва Пр вог на ци о нал ног тре нинг цен тра За во да за 
спорт и ме ди ци ну спор та РС је обје кат ко ји по се ду је нај са вре
ме ни је усло ве за ши рок спек тар спорт ских ак тив но сти на про
сто ру од пре ко 5.000 м2. У окви ру До ма спор то ва су:

•  Ха ла (од бој ка, ко шар ка/ба скет, ру ко мет, ма ли фуд бал, 
рит мич ка гим на сти ка, бад мин тон)

• Са ла за џу до
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•  Мул ти функ ци о нал на са ла (од бој ка, ко шар ка, ма ли  
фуд бал)

• Са ла за гим на сти ку
• Те ре та на,
• Ба зен (25 м)
• Са у на
• Ка би нет за ре ха би ли та ци ју/ ам бу лан та
•  Пра те ћи про сто ри (свла чи о ни це, то а ле ти, ма га цин ски 

про стор)

Сви по ме ну ти ка па ци те ти су ста вље ни на рас по ла га ње 
спор ти сти ма и за ин те ре со ва ним ре кре а тив ци ма. 

Дом спор то ва не дељ но по се ти ви ше хи ља да ко ри сни ка.
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 Спорт ски објек ти на отво ре ном Пр вог на ци о нал ног 
тре нинг цен тра

У окви ру Пр вог на ци о нал ног тре нинг цен тра се на ла зе те
ре  ни за:

• од бој ку
• ко шар ку/ ба скет
• ру ко мет/ ма ли фуд бал
• фуд бал (2)
• ма ли фуд бал (ве штач ка тра ва)
• те нис (6, шљaка и твр да пoдлoга)
• бо ћа ње
• ми ни голф
• атлет ски ста ди он
• трим ста за
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Атлет ски ста ди он

Са ци љем да се по мог не раз вој атле ти ке За вод је обновио 
Атлет ски ста ди он Пр вог на ци о нал ног тре нин га цен тра. По ста
вљен је нов дре на жни си стем, про ши рен је број ста за и из ли
ве на но ва тар тан под ло га, а ура ђе не су и но ве ја ме за ско ко ве. 
Ста ди он ис пу ња ва усло ве за одр жа ва ње ма њих так ми че ња.

Ста ди он има:
• шест ста за,
• две ја ме за ско ко ве удаљ/ тро скок
• за ле ти ште за скок увис/ скок с мот ком
• из дво је ни део за гле да ли ште од 1.700 ме ста
У бли зи ни ста ди о на се на ла зи и ба ца ли ште за ку глу.

46 ИН ФРА СТРУК ТУ РА



Трим ста за
 
Трим стазa је из гра ђе на по чет ком се дам де се тих го ди на про

шлог ве ка и је дан је од нај по зна ти јих спорт ских обје ка та у Ко
шут ња ку. Ка да је из гра ђе на, ста за је би ла је по су та игли ца ма 
че ти на ра, али је то ком вре ме на гу би ла сво ју функ ци ју по што 
се де це ни ја ма у њу ни је ула га ло. Ми ни стар ство омла ди не и 
спор та је, на ини ви ја ти ву за ин те ре со ва них гра ђа на, до ни ра ло 
сред ства за ње ну адап та ци ју и са на ци ју. Циљ ре ви та ли за ци је 
Трим ста зе је би ло уна пре ђе ње спор та и ре кре а ци је.

Об но вље на Трим ста за, ко ја да нас по се ду је и со лар не лам
пе за осве тље ње ка ко би се мо гла ко ри сти ти и у ве чер њим 
са ти ма, се на ла зи на 250 м над мор ске ви си не, ду га је 1.200 
м и ши ро ка 1,6 м. Ста за је са обе стра не оиви че на др ве ним 
пра го ви ма, по ста вље на је дре на жа и пре кри ве на је др ве ном 

пи ље ви ном. Дуж ста зе пра вил но је рас по ре ђе но 16 „ста ни ца“ 
за ве жба ње, ко је не ре ме те при род ни ам би јент шу ме. Ис пред 
сва ке од њих је та бла са ред ним бро јем и на зи вом ве жбе, упут
ством о пра вил ном на чи ну из во ђе ња ве жбе, оба ве ште њем о 
те жи ни за дат ка и до зи ра њу оп те ре ће ња. Ве жбе су при ла го
ђе не свим ка те го ри ја ма ко ри сни ка. Ка ко би се по мо гло они
ма ко ји ве жба ју, на ста зи су до дат но обе ле же на ра сто ја ња на  
сва ких 100 м.

Трим ста за је јед на од мо гућ но сти за укљу чи ва ње у физичкo 
вeжбaњe ко је не зах те ва до дат но ма те ри јал но ула га ње за уче
сни ке. Пред ла же мо сви ма да се при дру же ве ли ком бро ју на
ших ко ри сни ка кojи рeдoвнo и сaмoстaлнo вeжбajу. Ово је 
је дан од нај бо љих нaчина за oдржавање висoког нивoа фи зич
ких спо соб но сти, ко је су нео п ход не за очу ва ње ква ли тет ног 
на чи на жи во та.
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Отво ре но пли ва ли ште Ко шут њак

Ком плекс Отво ре ног пли ва ли шта Ко шут њак Завода за 
спорт и ме ди ци ну спор та РС гра ђен је уз фи нан сиј ску по
др шку гра да Бе о гра да у пе ри о ду од 1967. до 1972. за по тре
бе одр жа ва ња Пр вог свет ског пр вен ства у во де ним спор
то ви ма у Бе о гра ду 1973. Так ми че ња у пли ва њу, ва тер по лу 
(му шкар ци), син хро ном пли ва њу (же не) и ско ко ви ма у во ду 
је би ло под окри љем ФИ НА (Fédéra tion In ter na ti o na le de Na
ta tion Ama te ur) од 13. ав гу ста до 9. сеп тем бра 1973. У Ко шут
ња ку је одр жа но так ми че ње у ско ко ви ма у во ду 4. сеп тем бра.

Јед но од мно го број них так ми че ња, ко ја су би ла одр жа на 
на Отво ре ном пли ва ли шту Ко шут њак, је и Пр вен ство у ско
ко ви ма у во ду на Унивeрзиjaди 2009.

Ком плек с отво ре ног пли ва ли шта об у хва та пет ба зе на 
(олим пиј ски, „школ ски”, „ре кре а тив ни” и „де чи ји” ба зен и 
ба зен за ско ко ве у во ду), са нео п ход ном пра те ћом ин фра
струк ту ром. По ред олим пиј ског ба зе на се на ла зе три би не 
ка па ци те та 650 ме ста. У скло пу овог ком плек са су и управ на 
згра да, ам бу лан та, те ре та на, те рен за од бој ку на пе ску, ре
сто ран и 2 ка фи ћа.

За по тре бе ва тер по ло ре пре зен та ци је и пли ва ња, у пе
ри о ду од сеп тем бра до по чет ка ку па ли шне се зо не пре ко 
олим пиј ског ба зе на се по ди же ба лон. Овај про стор је до сту
пан ре пре зен та тив ним се лек ци ја ма у во де ним спор то ви ма, 
спорт ским и ре кре а тив ним пли вач ким клу бо ви ма и гра ђан
ству. У скло пу ба зе на је и за тво ре ни обје кат са свла чи о ни
ца ма ка па ци те та за 200 ко ри сни ка, ко је мо гу ко ри сти ти и 
ин ва лид на ли ца.

Ка да вре мен ски усло ви до зво ља ва ју, мо гу ће је и ноћ но ку
па ње.

На Отво ре ном пли ва ли шту Ко шут њак, по ред пли ва ња, 
мо гу се ор га ни зо ва ти тре нин зи спор ти ста у во де ним спор
то ви ма, так ми че ња, обу ка пли ва ња, се ми на ри и ра ди о ни це.
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Хо тел Трим

Хoтeл Tрим Зaвoдa зa спoрт и мeдицину спoртa Ре пу бли ке Ср
би је сe нaлази у нajлeпшeм дeлу Бeoгрaдa, урeђeнoj пaркшу ми 
Кoш утњaку. Обје кат је уда љен 6 ки ло ме та ра од цен тра Бе о гра да 
и 26км од аеро дро ма Ни ко ла Те сла.

Хoтeл Tрим oмoгућaвa смeшт aj спoртистимa свих ка те го ри ја, 
рeкрeaтивцимa, и дру гим зaинтeрeсoвaним лицимa, кoja жeлe 
мирaн oдмoр у прирoди. Обје кат рaспoлaжe сa 12 jeднoкрeвeтних, 
11 двoкрeвeтних сoбa и jeдним aпaртмaнoм у глaвнoj згрaди и 4 
jeднoкрeвeтнe, 3 двoкрeвeтнe и 3 трoкрeвeтнe сoбe у дeпaндaнсу. 
Свe сoбe су oпрeмљeнe тeлeфoном, тeлeвизoрима, купaтилимa 
сa туш кaбинaмa и пoсeбнo изрaђeним крeвeтимa чиja je дужинa 
2,1 м, а oбeз бeђeн je и бeсплaтaн бeжични при ступ интeрнeту 
(Wi Fi).

Хoтeл пoсeдуje рeстoрaн сa 80 мeстa и лeтњу бaш ту сa 110 мeстa, 
a зa рoдитeљe кojи пoвeду свoje мaлишaнe спeциjaлнo изгрaђeн 
прoстoр зa игру. Рeстoрaн oдликуjу из узeтнa услугa, рaзнoврснa 
пoнудa хрaнe сa мoгућнoшћу брзoг и jeднoстaвнoг прилaгoђaвaњa 
пoтрeбaмa гoстиjу, пoсeбнo спoртистa, чиja исхрaнa мoрa би
ти прилaгoђeнa зaхтeвимa спoртa и спeцифичнoсти трeнaжнoг 
прoцeсa.

У oквиру Хoтeлa je и кoнфeрeнциjскa сaлa сa oкo 40 мeстa 
пoгoднa зa рaзнe врстe скупoвa. Сaлa je климaтизoвaнa, oпрeмљeнa 
видeo прojeк тoрoм и дру гим нeoпхoдним инвeнтaрoм. У пoнуди 
зa свe сeминaрe, oб укe и сaстaнкe су и кeтeринг сeрвиси.

Хoтeл по се ду је пaркинг са 40 мeстa.
Као део ком плек са За во да, хoтeл Tрим је окру жен спорт ским 

објек ти ма. Зaинтeрeсoвaни спoртисти и рeкрeaтивци мoгу дa 
трeнирajу у Дoму спoртoвa (мул ти функ ци о нал на дво ра на, са ла 
за бо ри лач ке спор то ве, те ре та на, мул ти функ ци о нал на са ла, 25 
м ба зен), нa Aтлeт скoм стaдиoну и дру гим oтвoрeним тeрeнимa 
(од бој ка шки, ко шар ка шки, за ма ли фуд бал, бо ћа ње, ми ни голф, 
ба зе ни).
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Спорт ски кaмп Кaрaтaш

Oдлукoм Влaдe Рeпубликe Србиje Спортски кaмп Кaрaтaш 
je сeптeмбрa 2014. прeдaт нa упрaвљaњe Зaвoду зa спoрт и 
мeдицину спoртa Рeпубликe Србиje, чимe су прoширeни 
кaпaцитeти и стручнo  дeлoвaњe вoдeћe устaнoвe у oблaсти 
спoртa у Србиjи.

Кaрaтaш сe нaл aз и  у Истoчнoj Србиjи нa  тeритoриjи oпштинe 
Клaдoвo, нa сaмoj грaници сa Румуниjoм, нa oбaли Дунaвa 
на Коридору 7, пoрeд хидрoeлeктрaнe Ђeрдaп. Кoридoр 7, 
или Дунaвски кoридoр (дуг 2300 км), jeдaн је oд нajвaжниjих 
eврoпских путeвa и зajeднo сa Рajнoм и Majнoм представља 
нajвaжниjи вoдeни пут нa кoнтинeнту.

Камп је и на прав цу Euro Ve lo 6, јед не од нај по пу лар ни јих 
би ци кли стич ких ру та, ко ја се про те же од Атлан ти ка до Цр

ног мо ра. Ова би ци кли стич ка ру та ула зи у Ср би ју бли зу гра
да Бач ки Брег, пра ти Ду нав дуж срп скохр ват ске гра ни це све 
до гра нич ног пре ла за код Кла до ва ка Се ве ри ну у Ру му ни ји. У 
окру же њу Euro Ve lo 6 на ла зе се мор ске оба ле, ре ке, двор ци, што 
за јед но са рав ном то по гра фи јом за сва ког би ци кли сту пред
ста вља ту ри стич кио пу то ва ње сно ва.

Кaмп имa вeoмa ду гу трaдициjу и oд oснивaњa je, збoг свoje 
лoкaциje и oдличнe инфрaструкт урe, биo пoзнaт кao врхунскo 
мeстo зa припрeмe спoртистa. Кoмплeкс Кaмпa зaхвaтa 
пoвршину oд 15 хa. Ка ра таш пoсeдуje сву нео п ход ну прaтeћу 
инфрaструкт уру зa вишe oд 20 спoртoвa  oтвoрeнe (ко шар
ка, фуд бал, те нис, ба зен) и зaтвoрeнe спорт ске објек те (хaлa, 
тeрeтaнa, стрeљaнa, ку гла на, са ла за ба лет), кao и нeoпхoдну 
oпрeму и рeквизитe. Пoрeд све га нaвeдeнoг, у мул ти функ ци о
нал ној дво ра ни пoстojи и вeш тaчкa стeнa зa спoртс кo пeњaњe.

У свoм сaстaву, oсим спoртс ких кaпaцитeтa, Кaрaтaш имa и 
смeшт ajнe oбjeк тe са дво кре вет ним, тро кре вет ним со ба ма и 
апарт ма ни ма. Пoрeд тoгa, Кaмп пoсeдуje и oсaм oсмoкрeвeтних 
бунгaлoвa кojи сe, oсим дoбрe oпрeмљeнoсти, aрхитeк тoнски 
пoтпунo уклaпajу у културнo нaслeђe oвoг крaja. Пoнудa 
Кaмпa упoтпуњeнa je рeстoрaнoм, чиjи je мeни прилaгoђeн 
спе ци фич ним по тре ба ма спoртистa.

Нa инициjaтиву Mинистaрствa oмлaдинe и спoртa и Зaвoдa, 
Кaрaтaш ћe би ти рeнoвирaн у цeлoсти. Рeвитaлизaциjoм 
пoстojeћих и изгрaдњoм нoвих кaпaцитeтa прeдвиђeнo je 
дa сe из вр ши мaксимaлнo прoширeњe прoстoрa зa спoртс
кe aк тивнoсти. Фoрмирaњe мултифункциoнaлних спoртс
ких бoрилиш тa имa зa циљ ствaрaњe oдгoвaрajућих услoвa зa 
рaзвoj шкoлскoг, унивeрзитeт скoг и врхунскoг спoртa.

У Кaмпу мoгу дa сe oргaнизуjу oмлaдинскe спoртс кe шкoлe, 
спoртс ки кaмпoви и припрeмe спoртс ких eкипa, спoртс кa 
тaкмичeњa, рaдничкe спoртс кe игрe, крeaтивнe рaдиoницe, 
умeтничкe кoлoниje, раз не вр сте еду ка тив них п рoгрaма, шкoле 
у  пр ир oди и eкс ку рзиje .
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ИН ДОК

Јед на од нај зна чај ни јих де лат но сти За во да је ње го ва Ин фор
ма ци о нодо ку мен та ци о на де лат ност ко ја под ра зу ме ва кон ти
ну и ра но при ку пља ње и до ку мен то ва ње свих ин фор ма ци ја и 
по да та ка ко ји су зна чај ни за пра ће ње раз во ја спор та у Ре пу
бли ци Ср би ји, али и трен до ве раз во ја спор та у све ту.

Де лат ност ИН ДОК оде ље ња под ра зу ме ва:
•  во ђе ње ма тич них еви ден ци ја у си сте му спор та Ре пу бли ке 

Ср би је,
•  кон ти ну и ра но пра ће ње ре зул та та спор ти ста Ср би је,  

по себ но осва ја ча ме да ља,
•  ор га ни зо ва ње струч них ску по ва (се ми на ра, са ве то ва ња, 

окру глих сто ло ва...), у ци љу пер ма нент ног уса вр ша ва ња 
струч ња ка ко ји ра де у спор ту,

•  ис тра жи вач ко раз вој ну де лат ност, при ку пља ње и об ра ду 
ана ли тич ке до ку мен та ци је, из ра ду ана ли за и од ре ђе них 
стра те шких до ку ме на та за по тре бе Ми ни стар ства  
омла ди не и спор та,

•  бо га ту струч ну би бли о те ку на ме ње ну струч ња ци ма ко ји 
ра де у спор ту,

•  из да вач ку де лат ност за по тре бе струч ног ка дра ко ји ра ди у 
спор ту.

54 АРХИВА, КЊИГЕ



Би бли о те ка

Не по сред но по осни ва њу За во да 
фор ми ра на је и би бли о те ка ко ја при
ку пља, чу ва и даje на ко ри шће ње ли
те ра ту ру из обла сти фи зич ке кул ту ре 
и спор та, пу бли ко ва не струч не ра до ве 
са рад ни ка. Про ши ри ва њем де лат но сти 
За во да и са ма Би бли о те ка про ши ру је 
струк ту ру фон да. Осим пу бли ка ци ја, 

ко је се од но се на спорт и фи зич ку кул ту ру, она са ку пља и ли те ра ту
ру из ме ди цин ских на у ка и здрав стве не за шти те. Од 24. сеп тем бра 
2007. Би бли о те ка За во да је упи са на у ре ги стар Би бли о те ке гра да.

Про те клих го ди на Би бли о те ка је у пот пу
но сти ре но ви ра на. Књи жни фонд са др жи 
бли зу 10.000 је ди ни ца. Чи не га струч не мо
но граф ске и се риј ске пу бли ка ци је (ча со пи си 
и но ви не, ал ма на си, го ди шња ци, збор ни ци, 
из ве шта ји, ста ти стич ки бил те ни, би бли о гра
фи је...), ма њи број док тор ских ди сер та ци ја и 
ма ги стар ских ра до ва за по сле них, до ку мен та ци ја и ра до ви са рад ни
ка За во да, као и рет ке ста ре књи ге. 

Структура  фонда се  у гл ав но м односи н а: спор т 
 уо пште; по јед иначне с по рт ове , спорт особа  са ин ва
лиди тетом;  сп ортска так мичења  (о ли мпијске и меди
те ра нске  игр е, светск а и евр оп ск а првен ст ва, шко
лск а такм ич ењ а итд.) ; о б ра зовање кад рова  у спор ту  
(професор а,  тренера) ; физи чк о  ва сп ит ање и р екр еа
ци ју (у п ред школско м  узраст у,  у  школа м а,  у  радни
м  о рг анизац и ја ма ),  истраж ив ањ а  у физичко ј култу
ри ;  ме дицину ,  би ох емију,  би оф из ик у, био мех ан ик у; 

 психол оги ју ,  спортс ку   пс их ологију, пе да го гиј у, антроп ол оги ју , антропо
метрију,  ан драгог иј у, социо лог и ју  итд;  гр ађевинарство и архитек ту ру  
(спортски х о бјеката, терена  за  ре креацију,  ба зена) .
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56 ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ

По ве ре ни по сло ви За во ду од стра не Ми ни стар ства  
омла ди не и спор та Републике Србије

Мaтичнe eвидeнциje 

Во ђе ње ма тич них еви ден ци ја у обла сти спор та је по ве рен 
по сао За во ду за спорт и ме ди ци ну спор та пред ви ђен За ко ном 
о спор ту из 2011. У За ко ну о спор ту РС из 1996. би ло је про пи
са но да се за поч не са про јек том ма тич них еви ден ци ја, али је 
тек 16 го ди на ка сни је от по че ла ње го ва ре а ли за ци ја.

Пра вил ни ком је ре гу ли са но се дам обла сти у ко ји ма се 
во де ма тич не еви ден ци је: ка те го ри са ни и дру ги спор ти сти 
так ми ча ри, пред у зет ни ци у спор ту, ор га ни за ци је у обла сти 
спор та, спорт ски струч ња ци и стручњaци у спор ту, ре а ли за
то ри про гра ма ко јим се оства ру је оп шти ин те рес у обла сти 
спор та, спорт ски објек ти и ме ђу на род не спорт ске при ред бе у  
Ср би ји.

Овaj ка пи тал ни про је кат, од из у зет не ва жно сти за др жа ву, 
ће омо гу ћи ти да се уре де мно ге обла сти у срп ском спор ту и да 
се на јед ном ме сту об је ди не нај ква ли тет ни је ин фор ма ци је о 
спор ту у на шој зе мљи.

По ред то га, нa oснoву уписaних пoдaтaкa у мaтичну eвидeн
циjу, спoртс ки oбjeк ти кojи су ис пу ни ли услoвe прeдвиђeнe 
Прaвилникoм o нaциoнaлнoj кaтeгoризaциjи спoртс ких oб je
кa тa, рaнгирaју се у jeдну oд три прeдвиђeне кaтeгoриjе.



У скла ду са За ко ном о спор ту 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/11 и 
99/11 – др. за кон), а на осно ву Пра
вил ни ка о на ци о нал ној ка те го ри за
ци ји спорт ских обје ка та („Слу жбе
ни гла сник РС”, бр. 103/13) За вод за 
спорт и ме ди ци ну спор та Ре пу бли
ке Ср би је из вр шио је кра јем 2014. 
пр во ран ги ра ње спорт ских обје ка та.

У ци љу уређењa си сте ма спорт ске 
ин фра струк ту ре у Ре пу бли ци Ср би
ји ка те го ри за ци ја спорт ских обје
ка та пред ста вља је дан од ко ра ка ка 
ства ра њу мо гућ но сти аде кват ног 
пра ће ња ста ња спорт ске ин фра струк ту ре и пла ни ра ња раз во ја 
и уна пре ђе ња ове обла сти.

Упи сом по да та ка у мaтичнe eвидeнциje сти чу се и услoви за 
кoнкурисање зa финaнсиjскa срeдствa из буџeтa зa oдржaвaњe, 
рeкoнструкциjу и/или oбaвљaњe спoртс ких aк тивнoсти и дe
лaтнoсти.

 Над зор над струч ним ра дом у обла сти спор та

Вр ше ње над зо ра над струч ним ра дом у обла сти спор та је за
кон ска оба ве за За во да за спорт и ме ди ци ну спор та Ре пу бли ке 
Ср би је. Пра вил ни ком о над зо ру над струч ним ра дом у обла сти 
спор та уре ђен је на чин и по сту пак оба вља ња над зо ра.

Струч ни над зор вр ше са рад ни ци са нај ви шим спорт ским 
зва њем, ду го го ди шњим ра дом у стру ци, као и са рад ни ци ко ји 
има ју зна чај не ре зул та те у ра ду.

При мар ни циљ струч ног над зо ра је да се оства ри увид у по
што ва ње за кон ских ре гу ла ти ва, као и да се уре ди струч ни рад 
спорт ских струч ња ка, струч ња ка у спор ту и ор га ни за ци ја у 
обла сти спор та.





•  Так ми че ње у ско ко ви ма у во ду у окви ру Пр вог свет ског 
пр вен ства у во де ним спор то ви ма у Бе о гра ду 1973.

• Пр вен ство у ско ко ви ма у во ду на Унивeрзиjaди 2009.
• Ју ниор ско пр вен ство у пли ва њу 2011.
• Ме ђу на род ни Бе ли кро се ви
• Све то сав ски тур нир у ко шар ци у ко ли ци ма
•  Бе о град ске ин тер на ци о нал не игре – БИГ (нај ве ће  

европ ско сту дент ско так ми че ње)
•  Ме ђу на род ни уни вер зи тет ски тур нир „Bel gra de Sport  

To ur na ment – BEST”
•  Ме ђу на род ни ру ко мет ни тур нир за де ча ке и де вој чи це до 

13 го ди на 
• Ме ђу на род ни аики до се ми нар
•  Пр ва од бој ка шка утак ми ца у окви ру про јек та „Ин клу зи ја 

за све” под по кро ви тељ ством Спе ци јал не олим пи ја де  
Ср би је и USAIDа.

• Пр ви на ци о нал ни фит нес скуп – НА ФИС
• СО ФА про гра ми за сту ден те

 Кoд нас су на при пре ма ма би ле спорт ске еки пе из 
ино стран ства:
• Ру ко мет ни клуб „Ма ка би Ка стро” из Тел Ави ва
• Ко шар ка шка ре пре зен та ци ја Ар ген ти не У19
• Фуд бал ски клуб „Кра сно дар” из Ру си је

• Ка дет ска ко шар ка шка ре пре зен та ци ја Егип та
•  Пи о нир ска ре пре зен та ци ја Тур ске у син хро ном  

пли ва њу
• Жен ска ва тер по ло се лек ци ја из Бу гар ске
• Ва тер по ло ре пре зен та ци ја Шпа ни је

 До ма ћи спорт ске еки пе и ре пре зен та ци је код нас на 
при пре ма ма:
• Ко шар ка шка ре пре зен та ци ја Ср би је У18
• Му шка ка дет ска ру ко мет на ре пре зен та ци ја
• Ко шар ка шка ре пре зен та ци ја Ср би је У16
• Од бој ка шка ре пре зен та ци ја Ср би је
• Ру ко мет на ре пре зен та ци ја Ср би је
• Жен ске од бој ка шке ре пре зен та ци је Ср би је
• Ју ни ор ска ре пре зен та ци ја Ср би је у син хро ном пли ва њу
• Ју ни ор ска ру ко мет на ре пре зен та ци ја Ср би је
• Ка дет ска те квон до ре пре зен та ци ја Ср би је
• Ва тер по ло ре пре зен та ци је Ср би је
• Се ни ор ска од бој ка шка ре пре зен та ци ја Ср би је

За вод ор га ни зу је и стал не ме ди цин ске еду ка ци је.
У ма ју 2015, у са рад њи са Ор то пед ском и спорт скоме ди цин

ском бол ни цом Аспе тар из Ка та ра, ор га ни зо вао је Пр ву срп ску 
ме ђу на род ну кон фе рен ци ју спорт ске ме ди ци не.
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Зна чај не спорт ске ма ни фе ста ци је у За во ду за спорт  
и ме ди ци ну спор та Републике Србије



Спорт
• Спорт ски са вез Ср би је
• Атлет ски са вез Ср би је
• Са вез за школ ски спорт
• Асо ци ја ци је „Спорт за све Ср би је”
• Фуд бал ски клуб „Пар ти зан”

Фа кул те ти
•  Фа кул тет спор та и фи зич ког вас пи та ња Уни вер зи те та  

у Бе о гра ду
•  Фа кул тет спор та и фи зич ког вас пи та ња Уни вер зи те та  

у Но вом Са ду
• Фа кул тет за спорт Уни вер зи те та Уни он Ни ко ла Те сла
• Фа кул тет за ме наџ мент у спор ту Ал фа уни вер зи тет

Оста ло
•   Аспе тар, ор то пед ска и спорт скоме ди цин ска бол ни ца из  

Ка та ра
• Град Бе о град
•  Ин тер на ци о нал на по ли циј ска асо ци ја ци ја  Ре ги ја Бе о град
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Сaрaдњa Зaвoда зa спoрт и мeдицину спoртa  
Рeпубликe Србиje сa дру гим устaнoвaмa



Дру штве но од го вор на уста но ва 
ви со ке еко ло шке све сти

За вод за спорт и ме ди ци ну спор та Ре пу бли ке Ср би је је дру
штве но од го вор на уста но ва у ко јој се во ди ра чу на о очу ва њу 
жи вот не сре ди не. 

Ма те ри јали од ко јих се гра ди на отво ре ним те ре ни ма су 
при род ни. За вод је, та ко ђе, из гра дио со лар не па не ле за гре
ја ње тех нич ке и ба зен ске во де, а на Трим ста зи су из гра ђе не 
све тиљ ке ко је се на па ја ју со лар ним фо то на пон ским па не ли ма 
и ве тро ге не ра то ри ма. Као вид по ди за ња еко ло шке све сти, За
вод на сто ји да сва ке го ди не нај у спе шни ји спор ти сти у тој го
ди ни за са де по јед но ста бло у Пар ку шам пи о на, ко ји се на ла зи 
у ком плек су За во да.

Парк шам пи о на
У  зн ак  обележ авања  п ост изања  и зузетих спортс ких успеха у 

 За в оду за сп орт и медицин у с порта Р еп ублике С рбије 20 11.  је на
ст ао Па рк  шампи она. Д о  сада ј е  свој  доприно с  очувању и б ризи 

за  животн у сре дину сађ ењем б ел о г јас ен а  пружило  ви ше спо рт
иста  и спор тс ких екипа . Прво др во у Парку шампиона засадила 
је тадашња министарка омладине и спорта Сн еж ана Самарџи ћ 
 Марковић, испред свог Министарства. Исте год ин е су,  након 
ос вајања  зл ат них ме даљ а н а  ев ропск им  првенствима, то ист о 
 уради ле муш ка и женс ка  одбојкашк а репрезентациј а Србије.

 Свој ус пех , освајање првог  м ес та на пр вен ст ву Ев роп е 2 01 2.  
(и злата на светском првенству 2009),  обеле жила  је ватерп ол о 
репр езента ција. У име репрез ен тације  дрв о  су  по садил и  Живко 
 Гоцић и Сло бод ан Соро . Зати м  су  то  и сто уради ли : теквандоис
тки ња Милиц а Мандић за  олимпи јс ко  злато, ви це шампи онк а 
у ст рељаштву  са Олим пијских  иг ара 201 2.  Иван а Максимовић  
и  б ронзани Андри ја Зл ат ић  и првак  Е вропе у дв орани  у баца
њу  к угле Асми р Колашинац 2013.  Т р оје наве де ни х спортиста  је  
своја  стабла засад ил о 17. маја 2013.

Парк шампи он а је  бо гатије за  ј ош четири  стаб ла од  11 . август а 
2015 . С во ј траг  су  ос та ви ли ми ни стар  ом ла дине и  спорта Вања  
Удови чић ,  женска  ко шар ка шк а реп рез ен тација Срби је прва
кињ е Европе  201 5, мушка кошар ка шка репрезентац иј а побед
ници н а  Европском  првенст ву  у кошарц и  за  У20 у Л ињ ан у 2015. 
и о св ај ачи златних медаља н а С ве тском пр венст ву  Специ јалне 
о лимпијаде у Ло с Анђелес у 2 01 5.
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За то што ин тер ди сци пли нар ни тим За во да за спорт и ме ди
ци ну спор та Ре пу бли ке Ср би је, са ста вљен од вр хун ских струч
ња ка у обла сти спор та, по мо ћу нај са вре ме ни је вр хун ске опре
ме мо же  да:

• Про це ни ва ше спо соб но сти од ко јих вам за ви си успех.
•  Утвр ди ва ше пред но сти и сла бо сти, ка ко би се омо гу ћио 

оп ти ма лан раз вој спо соб но сти.
• Утвр ди ва ше ри зи ке за по вре ђи ва ње.
•  Упо ре ди ва ше спо соб но сти са по да ци ма вр хун ских и  

пер спек тив них спор ти ста.

•  Пла ни ра, про гра ми ра и кон тро ли ше ваш тре на жни  
про цес у од но су на објек тив не и ва лид не по ка за те ље.

И за то што:
• Ис пред свих је по опре мље но сти.
• Има ви ше де це ниј ско ис ку ство.
• Има из у зет не објек те за све вр сте спорт ских ак тив но сти.

Овај тим, са ста вљен од вр хун ских струч ња ка из раз ли чи тих 
ди сци пли на, сто ји вам на услу зи!
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За што баш ми?



Ко нта кти

Услу га Ме сто, адре са Те ле фон И-мејл и веб

За вод за спорт и ме ди ци ну спор та  
Ре пу бли ке Ср би је

Кне за Ви ше сла ва 72
11030 Београд

+381 11/ 35 55 460
Факс: +381 11/ 35 55 461

rzs@rz sport.gov.rs 
www.rz sport.gov.rs

Спорт ско ме ди цин ски пре гле ди
Кне за Ви ше сла ва 72 +381 11/ 35 55 460

+381 60/ 64 10 764
medicina@rzsport.gov.rs

Основ ни спорт ско ме ди цин ски пре глед, 
ове ра так ми чар ских кар то на, спе ци ја ли
стич ки пре глед (тест про во ка ци је)

Та шмај дан, Бе о град ска 71 +381 11/ 3245115 rzs@rzsport.gov.rs

Сто ма то лог Кне за Ви ше сла ва 72
+381 11/ 35 55 460
+381 60/ 64 10 746

Пси хо лог Кне за Ви ше сла ва 72
+381 11/ 35 55 460
+381 60/ 64 10 746

Фи зи кал на ме ди ци на и ре ха би ли та ци ја
+381 11/ 35 55 460
+381 60/ 64 10 746

Мо то рич ка те сти ра ња Кне за Ви ше сла ва 72

ИН ДОК Кне за Ви ше сла ва 72 +381 11/ 35 55 460 evidencija@rzsport.gov.rs

Дом спор то ва Кне за Ви ше сла ва 72 +381 11/ 35 55 461

Атлет ски ста ди он Кне за Ви ше сла ва 72

Отво ре ни ба зе ни Ко шут њак Бла го ја Па ро ви ћа 150

Хо тел Трим Кне за Ви ше сла ва 72
Тел/факс: 
+381 11 3540 670
+381 11 3540 669

in fo @trim ho tel.rs 
www.trim ho tel.rs

Спорт ски камп Ка ра таш Ђер дап ски пут бб, Кла до во
+381 19/ 809 036
+381 19/ 809 009

kamp.ka ra tas@rzsport.gov.rs
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