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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАВОДУ ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Информатор о раду Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање 

информатора о раду државног органа („Службени гласник РС” број 68/10). 

 

Датум првог објављивања Информатора о раду Завода је 21.12.2010. год. 

 

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије: 

http://www.rzsport.gov.rs/.  

 

Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња 

верзија, одштампани текст информатора уз накнаду нужних трошкова штампања. 

 

Особа одговорна за тачност података је маст.инж. Милан Савић, в.д. директор Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије. 

 

Завод за спорт и медицину спорта користи пословне просторије на адреси: Кнеза Вишеслава 72, Београд, општина Чукарица. 

 

Радно време Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије: 

Управа: од 7:30 до 15:30 часова 

Лабораторије за медицину спорта, моторичка тестирања и психологију: 7:30 до 15:30 часова.  

Дом спортова: од 7:00 до 22:00 часа 

Отворено пливалиште Кошутњак: од 7:00 до 22:00 часа. 

Хотел Трим: нон-стоп 

Камп Караташ: нон-стоп 

 

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије је доступан лицима са посебним потребама. 
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Матични број Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије: 07009305 

 

Порески идентификациони број (ПИБ) Министарства омладине и спорта: 101991629 
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

Делокруг рада Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије утврђен је Законом о спорту („Службени гласник РС”, број: 10/2016). 

Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за спорт и медицину 

спорта Републике Србије број:01 -374 од 22.01.2016.године са изменама и допунама из 2019. и 2022. и 2023. године одређено је унутрашње 

уређење Завода и систематизација радних места. 

 

Графички приказ организационе структуре Завода: 
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УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОДА 

(Унутрашње јединице и послови који се у њима обављају) 

 

За обављање послова из делокруга Завода образују се следеће основне унутрашње јединице: 

 

1. Кабинет директора 

 

2. Сектор за медицину спорта, са три одељења: 

2.1. Одељење за здравствену заштиту врхунских спортиста Кошутњак,  

2.2. Одељење  за здравствену заштиту врхунских спортиста Ташмајдан,  

2.3. Одељење  психологије 

 

3. Сектор за стручни и научно-истаживачки рад у спорту, са два одељења: 

 3.1.Одељење за аналитику у спорту, 

 3.2.Одељење за физичко васпитање и рекреацију, 
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4. Сектор за управљање пројектима, са два одељења: 

 4.1.Одељење ИНДОК, 

 4.2.Одељење за информатичку подршку, 

  

5. Сектор економских, правних и општих послова, са три одељења и две службе: 

5.1   Одељење рачуноводства и финансијских послова,          

5.2   Одељење правних, кадровских и општих послова, 

5.3   Одељење за јавне набавке и комерцијалне послове, 

5.4.  Служба техничког и инфраструктурног одржавања,  

5.5.  Служба за одржавање опреме и постројења на Отвореном пливалишту, 

  

6. Сектор- Национални тренинг центар; 

 

7. Сектор – Хотел Трим; 

 

8. Сектор – Спортски центар Караташ;     

 

 

9. Сектор-Мултифункционална дворана 

 

У секторима се образују уже унутрашње јединице.  

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

Радом Завода руководи в.д. директор маст.инж. Милан Савић почев 25.11.2022 .год. постављен Решењем Владе 24 Број:119-9245/2022. 

Секторима руководе помоћници директра које је именовао директор Заводе и њему су директно одговорни. Помоћница директора руководе 

Сектором, планирају и усмеравају и надзиру рад ужих унутрашњих јединица и врше најсложеније послове из делокруга сектора, обављају 

и друге послове по налогу директо ра Завода.  
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4. РУКОВОДИОЦИ 

 

в.д. Директор 

др Милан Савић 

 

Адреса: Кнеза Вишеслава 72, Општина Чукарица, 11030 Београд 

тел:   +381 11 3555 460 

факс: +381 11 3555 461 

 

Помоћник директора за медицину спорта  

 

Адреса: Кнеза Вишеслава 72, Општина Чукарица, 11030 Београд 

тел:   +381 11 3555 460 

факс: +381 11 3555 461 

Eл. пошта:  
 
 
 

 

Помоћник директора за стручни и развојно-истраживачки рад у спорту 

Немања Бадњаревић 

 

Адреса: Кнеза Вишеслава 72, Општина Чукарица, 11030 Београд 

тел:   +381 11 3555 460 

факс: +381 11 3555 461 

Eл. пошта: nemanja.badnjarevic@rzsport.gov.rs  

 

Помоћник директора за пројекте и планирање 

 

mailto:nemanja.badnjarevic@rzsport.gov.rs
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Адреса: Кнеза Вишеслава 72, Општина Чукарица, 11030 Београд 

тел:   +381 11 3555 460 

факс: +381 11 3555 461 

Eл. пошта:  

 

Помоћник директора Сектора економских, правних и општих послова 

Милија Лазаревић 

 

Адреса: Кнеза Вишеслава 72, Општина Чукарица, 11030 Београд 

тел:   +381 11 3555 460 

факс: +381 11 3555 461 

Eл. пошта: milija.lazarevic@rzsport.gov.rs 

 

Помоћник директора Националног тренинг центра 

Бојан Ковач 

 

Адреса: Кнеза Вишеслава 72, Општина Чукарица, 11030 Београд 

тел:   +381 11 3555 460 

факс: +381 11 3555 461 

Eл. пошта: bojan.kovac@rzsport.gov.rs 

 

Помоћник директора Хотела Трим 

Стефан Станишић 

 

Адреса: Кнеза Вишеслава 72, Општина Чукарица, 11030 Београд 

тел:   +381 11 3555 460 

факс: +381 11 3555 461 

Eл. пошта: andrea.radovanovic@rzsport.gov.rs 

 

Помоћник директора ОСК Караташ 

mailto:bojan.kovac@rzsport.gov.rs
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Слободан Миливојевић 

 

Адреса: Караташ, 19320 Општина Кладово 

тел:   +381 11 3555 460 

факс: +381 11 3555 461 

Eл. пошта: slobodan.milivojevic@rzsport.gov.rs 

 

Управник Мултифункционалне дворане 

Светлана Зорић 

 

Адреса: Кнеза Вишеслава 72, Општина Чукарица, 11030 Београд 

тел:   +381 11 3555 460 

факс: +381 11 3555 461 

Eл. пошта: svetlana.zoric@rzsport.gov.rs 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА                                                                                        

 

Рад Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије је у потпуности  јаван и све информације настале у раду или у вези са радом Завода 

су доступне јавности, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 

104/09, 36/10 и 105/2021).  

 

Опис приступачности просторија за рад са лицима са ивалидетом - Све просторије у свим капацитетима Завода су приступачне лицима са 

ивалидетом, било да долазе на прегледе и тестирања, било да долазе на рекреацију и тренинге. На улазима постоје рампе. У управној згради 

mailto:slobodan.milivojevic@rzsport.gov.rs
mailto:svetlana.zoric@rzsport.gov.rs
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постоји степенишни лифт за инвалидска колица. У базенима постоје лифтови/столице за инвалиде. Тоалети су такође прилагођени лицима 

са инвалидитетом.  

  

Непосредни увид и праћење активности Завода које су намењене јавности или поједином циљним групама ( конференције, семинари, обука) 

објављују се на веб-сајту Завода, или кроз позиве представницима група којима су скупови превасходно намењени.   

 

У Заводу је дозвољено аудио и видео снимање, уз обавезно обавештење о томе пре него што ће снимање да почне.   

 

Лице које је одговорно и овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у складу са одредбама 

Закона.  

маст.инж. Милан Савић, в.д. директора. 

тел. 011/ 3555-460. 

Eл. пошта: tamara.gavrilovic@rzsport.gov.rs.    

   

mailto:tamara.gavrilovic@rzsport.gov.rs
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6. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

Захтеви за приступ информацијама углавном се обављају телефонски, а тичу се радног времена Завода,  као и времена у којим се терминима 

обављају поједине активности у Дому спортова, на отвореном пливалишту Кошутњак, као и у ком времену се могу обавити спортски 

лекарски прегледи, моторичка и психолошка тестирања. Сви заинтересовани који се обрате за ове врсте информација задовољни су 

обавештењима. Такође, сва обавештења везана за рад Завода налазе се и доступна су на веб страници www.rzsport.gov.rs.    

7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије је установа која марта 2018.год. прославила свој 62. рођендан, а настала је као Савезни 

завод за физичку културу 09.03.1956.год. Уредбу о оснивању Савезног завода за физичку културу донело је Савезно извршно веће, а 

потписао је лично Председник ФНРЈ Јосип Броз Тито. Завод је основан као управна установа са основним задацима да се бави испитивањем 

стања физичке клултуре и проучавањем услова за њен развој, а за свој рад је био одговоран Савезном извршном већу, односно Савезној 

комисији за физичку културу. Већ тада је била схваћена друштвена улога спорта, посебно у међународној афирмацији државе, али и да се 

до врхунских спортских резултата не може доћи без институције која ће се бавити проучавањем стања целокупне физичке културе и водити 

бригу о њеном развоју у земљи. Зато је Савезни завод за физичку културу имао задатке да посебно:   

 

 проучава стање физичке културе у школама и предлаже мере за унапређене физичког васпитања школске омладине;   

 пручава стања физичке културе радника и сеоског становништва, а посебно утицај физичке културе на продуктивност рада и здравље 

радника и предлаже одговарајуће мере;   

 истаржује методе рада у области физичке културе и ради на њиховом усавршавању;   

 предлаже мере за уздизање и усавршавање стручних кадрова у области физичке културе;   

 утврђује савремене методе рада у области физичке културе и стара се о њиховој примени;   

 води евиденцију и прикупља документацију о стању физичке културе у земљи;   
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Данас Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије има своје надлежности, овлашћења и обавезе које су у складу са чланом 107. 

Закона о спорту („Службени гласник РС”, број: 10/2016). Завод обавља следеће послове ради развоја стручног рада и задовољавања стручних 

потреба у области спорта: 

1. периодична тестирања, односно праћење антрополошких способности и карактеристика деце, омладине и одраслих; 

2. контролу тренираности перспективних и врхунских спортиста и стручно-саветодавну помоћ тим спортистима и спортским 

стручњацима; 

3. организацију и реализацију континуираних тренинга и завршних припрема перспективних и врхунских спортиста; 

4. вођење националних евиденција у области спорта (прикупљање података и обрада) и периодично објављивање и публиковање 

збирних података из националних евиденција; 

5. стручно оспособљавање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у области спорта и медицине спорта у сарадњи са 

одговарајућом акредитованом високошколском установом, у складу са законом; 

6. обављање надзора над стручним радом у области спорта преко стручних спортских надзорника; 

7. евалуацију здравственог стања учесника у физичким активностима; 

8. унапређење здравственог стања и функционалних способности перспективних и врхунских спортиста; 

9. организациону и стручну помоћ организацијама које реализују програме којима се остварује општи интерес у области спорта и 

организаторима великих међународних спортских такмичења; 

10. саветовање при планирању, изградњи и реконструкцији спортских објеката у јавној својини и праћење њихове искоришћености; 

11. пропагандну, издавачку, научну, истраживачко-развојну и библиотечку делатност у области спорта и медицине спорта, у складу са 

законом;  

12. учествовање у изради Стратегије; 

13. давање мишљења и стручне помоћи учесницима у систему спорта у питањима од значаја за развој спорта; 

14. међународну сарадњу у области спорта и медицине спорта; 

15. унапређење развоја спорта деце и младих; 
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16. праћење планирања изградње и искоришћености спортских објеката; 

17. идентификацију и развој спортских талената, у сарадњи са надлежним националним гранским спортским савезима. 

 

Поред наведених послова Завод може обављати и здравствену делатност, односно одређене послове здравствене делатности, у складу са 

законом којим се уређује здравствена заштита, као и друге послове, у складу са Статутом. 

Статут Завода доноси Управни одбор Завода, а на општи акт којим се уређује организација и систематизација радних места у Републичком 

заводу, финансијски план и годишњи програм рада Завода сагласност даје Министарство. 

Послови из става 2. тач. 4) и 6) овог члана обављају се као поверени послови. 

Завод има статус националног тренинг центра и има искључиво право за обављање делатности из става 2. тачка 3) овог члана, осим уколико 

из објективних разлога организација и реализација континуираних тренинга и завршних припрема перспективних и врхунских спортиста 

није могућа у Заводу. 
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8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

Делатност Завода по одредбама члана 19, 32, 107, 140 и 168 Закона о спорту („Службени гласник РС”, број: 10/2016) обухвата:   

 периодично праћење стања физичких способности деце, омладине и одраслих;   

 контролу тренираности врхунских спортиста и стручно саветодавну помоћ врхунским спортистима и кадровима у спорту, 

информационо документациону делатност и одржавање база података за потребе вођења матичних евиденција и припрему 

аналитичке документације за планирање, програмирање, валоризацију ефеката и друге стручне потребе спортских организација и 

савеза; издавачку, пропагандну и истраживачко-развојну делатност.   

Завод може, у складу са статутом, обављати и друге делатности, уз сагласност Владе Републике Србије.   

Органи Завода су: директор, управни одбор и надзорни одбор.   

Директора, управни одбор и надзорни одбор Завода именује и разрешава Влада Републике Србије. Управни одбор има седам чланова, од 

којих су три из реда запослених у Заводу. Надзорни одбор има пет чланова, од којих су два из реда запослених у Заводу. Надзор над радом 

Завода врши Министарство омладине и спорта. Завод се при испуњавању обавеза служи законским и подзаконским овлашћењима.  

9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

 

У вршењу овлашћења из свог делокруга Министарство  примењује следеће законе и друге прописе: 

 

НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА    

Завод у вршењу овлашћења примењује следеће прописе:  

 Закони.  

 Правилници, уредбе, упутства    

 

ЗАКОНИ 

Закон о министарствима Републике Србије (''Сл. гласник РС'' бр. 128/2020)  
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Закон о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'' број 18/2016 и 95/2018) 

Закон о буџету Републике Србије за 2022.год. (''Сл. гласник РС''бр.110/2021),  

Закон о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2019), 

Закон о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 10872013, 142/2014, 

68/2015.-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/18, 31/19, 72/19, 149/220, и 118/2021 ),  

Закон о заштити података о личности (''Сл. гласник РС'' бр. 87/2018),  

Закон о печату државних и других органа (''Сл. гласник РС'' број 101/2007 и 49/2021)  

Закон о спорту (''Сл. гласник РС'' број 10/2016),  

Закон о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 

83/2014 – др. закон)  

Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 

116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закн, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 - др. закон)  

Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука РС, 113/2017 и 95/2018-аутентично 

тумачење)  

 

ПРАВИЛНИЦИ, УРЕДБЕ, УПУТСТВА, 

Правилник о поступку јавне набавке мале вредности ("Сл. гласник РС" број  50/2009),  

Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС" бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020) 

Уредба о допунама уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату запослених у јавним службама (''Сл. гласник РС'' бр. 44/01 , 15/02 , 

30/02 , 32/02 , 69/02 , 78/02 , 61/03 , 121/03 ,- др. пропис- испр., 130/03 , 67/04 , 120/04 , 5/05 , 26/05 , 81/05 , 105/05 , 109/05 , 27/06, 32/06 , 

58/06 , 82/06, 106/06, 10/07, 40/07 , 60/07, 91/0 , 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 

65/11, 100/11, 11/12, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон, 

19/2021, 48/2021 и 123/2021 – др. закон)  

Општи колективни уговор (''Сл. гласник РС'' бр.50/2008 и 104/2008),  

Упуство о канцеларијском пословању органа државне управе ("Сл. гласник РС", бр. 10/93, 14/93 - испр., 67/2016, 3/2017 и 20/2022-др. 

упутство), 

 као и други законски и подзаконски акти и прописи.               

 

У свом раду Завод се придржава основних начела и принципа садржаних у стратешким документима Владе. 
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10. УСЛУГЕ 

 

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА    

У оквиру делокруга утврђеног Законом Завод непосредно пружа следеће услуге:    

 

Сектор за медицину спорта пружа следеће услуге:   

 

 евалуација здравственог стања и процена здравствене способности спортиста и   

такмичара   

 

Сектор за стручни и развојно-истраживачки рад у спорту пружа следеће услуге:   

 

 периодично праћење стања физичких способности деце, омладине и одраслих   

 контрола теренираности врхунских спортиста  

 стручно саветодавна помоћ врхунским спортистима и кадровима у спорту 

 информационо-документациона делатност  

 одржавање базе података за потребе матичних евиденција припрема аналитичке документације за планирање, програмирање, 

валоризацију ефеката и друге стручне потребе спортских организација и савеза  

 издавачка делатност  

 пропагандна делатност истраживачко развојна делатност   

 

Сектор за економске, правне и опште послове:   

  

 Прати и обезбеђује примену прописа из области буџетског пословања, монетарне и фискалне прописе  

 Припрема предлоге финансијског плана Завода  

 Врши и остале послове везане за економско пословање, кадровску политику и јавне набавке  

 Одељење дом спортова-први национални тренинг центар:  пружање услуга корисницима.    

 Служба за одржавање инфраструктуре објеката и земљишта: стара се о правилном руковању, редовном одржавању и исправном 

функционисању свих објеката, уређаја и опреме   
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 Служба за одржавање зелених површина и отворених терена:  осмишљава и планира развој и изглед спортских терена и зелених 

површина, стара се и предлаже мере заштите зелених површина и дрвећа    

11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

Све информације везане за пружање услуга можете доботи на телефон 011 3555 460  или на веб презентацији Завода www.rzsport.gov.rs.    

12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

Преглед најзначајних реализованих услуга Завода 

У Сектору медицине и психологије спорта прегледано је 10.740 корисника у 2021. години. Преглед реализованих услуга по структури, односно 

броју и врсти здравствених прегледа, дат је у Табели 1, док је динамика реализовања на месечном нивоу приказана на Графикону 1. 

 

Табела 1. Број и врста здравствених прегледа 

Врста услуге Број прегледа 

ККС 6 638 ↑ 

Биохемија 1 629 ↑ 

Антропометријска мерења 7 467↑ 

ЕКГ 7 361↑ 

Основни преглед 7 318↑ 

Прегледи деце 6-14 год (РФЗО) 3 621↑ 

Функционална тестирања 5 608↑ 

Ергоспирометријска тестирања 504↑ 

УЗ преглед 1 905↑ 
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Преглед физијатра 1 340↑ 

Физикална тh (број долазака) 1 507↑ 

Психолошко тестирање 1 447↑ 

COVID 19, PCR тестирање (01.01.-31.12.2021.) 7337 (93"+") 

Антигенско тестирање (01.01.-31.12.2021.) 1025 (12"+") 

 

 
Графикон 1. Динамика здравствених прегледа по месецима 

 

 

На основу Уговора са Филијалом Београд Републичког фонда за здравствено осигурање реализовани су спортско-медицински прегледи деце 

узраста 6-14 година. Укупан број планираних прегледа уговoрен за 2021. годину био је 8.022 а подразумевао је три врсте прегледа (3А – основни преглед, 

3Б – преглед за такмичарски спорт, 3В – контролни преглед). Преглед реализованих услуга у филијали Београд приказан је у Графикону 2. У филијалама 

Ваљево, Пожаревац и Смедерево реализовано је додатно још 38 прегледа. 
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Графикон 2. Спортско-медицински прегледи деце узраста 6-14 година преко РФЗО у Београду 

  

Током 2021 године у лабораторији за ПЦР тестирања Завод је обрадио укупно 8.362 узорка. Укупан број издатих ПЦР налаза за период 01.01.-

31.12.2021. био је 7337 (93 позитивна налаза) и 1025 антигенских тестова (12 позитивних налаза). Упоредни прикази реализованих услуга ПЦР и 

антигенских тестирања приказани су у Графиконима 3 и 4. 
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Графикон 3. ПЦР тестирања – упоредни приказ са (+) налазима 
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Графикон 4. Антигенска тестирања – упоредни приказ са (+) налазима 

 

 

Почетком календарске 2021. одржан је састанак са представницима Института за јавно здравље Србије Батут на тему отварања новог 

вакциналног пункта у Заводу. У складу са смерницама Института одржан је састанак са помоћником министра здравља за инспекцијски надзор, др 

Гораном Стаменковићем на тему добијања неопходне сагласности санитарне инспекције у процедури отварања вакциналног пункта. У најкраћем року 

достављена је тражена документација, опремљен простор и обављена инспекција на терену 04.02.2021. од стране санитарног инспектора. 

 

У комуникацији са Градским заводом за јавно здравље Србије "Батут“ Завод је упутио захтев електронској управи за ауторизацију лица 

делегираних за рад на јавном порталу Министарства Здравља на новоотвореном пункту. Сагласнот за ауторизцију је стандадна проведура а по добијању 

исте спроводи се и обавезна обука тима од стране надлежног Градског завода за јавно здравље Београд. У комуникацији са ИТ сектором Института за 
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јавно здравље Србије Батут, отворен је електронски приступ порталу за пријем и праћење статуса вакцина чиме је вакцинација на новоотвореном пункту 

Завода била омогућена у наредних неколико дана. Реализована је и неопходна обука тима Завода за вакцинацију са надлежним лекарима Градског 

завода за јавно здравље Београд (упознавање са радом портала, извештавања и практичне примене вакцине). 

 

Од фебруара 2021. године до краја године, вакцинисано је укупно 618 спортиста/спортских радника. У координацији са Министарством омладине и 

спорта успешно је реализована акција масовне вакцинације спортиста у Националном тренинг центру 24.04. (укупно 124). Преглед датих вакцина по врстама 

приказан је у Графикону 5. 

 

             
Графикон 5 – Прегледи и анализе датих вакцина по врстама 

 

Од реализованих и пружених медицинских услуга у 2021. години укупно је приходовано 25.479.676,47 динара, а структура корисника је приказана 

у Табели 2. 

 

Табела 2. Реализоване медицинске и психолошке услуге по структури корисника 
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Корисник Приход (у РСД) 

Благајна Завода – комерцијални корисници 9.887.219,00 

РФЗО 2.371.837,47 

ОКС ССС 7.970,00 

Спортски савези 9.881940,00 

Спортски клубови 3.357.105,00 

Остало 43.605,00 

Укупно 25.479.676,47 

 

Током 2021. године Сектор за стручни и научноистраживачки рад у спорту је у оквиру контроле утренираности извршио 3.066 тестирања. Од 

наведеног броја лабораторијских тестирања је било 1.388, а теренских 1.678. У Табели 3 су представљене бројчане вредности тестирања по услугама и 

према различитим корисницима за 2021. 

 

Табела 3. Контрола тренираности у односу на врсту услуге и корисника 

  Врста услуге Стипендисти Репрезент. Камп 
Комерцијални 

корисници 
Остало Укупно 

В
р

ст
а 

те
ст

и
р

ањ
а 

Л
аб

о
р

ат
о

р
и

јс
ко

 т
е

ст
и

р
ањ
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Изокинетичка дијагностика 12 19 0 136 1 168 

3Д постуралне анализе 0 0 0 19 1 20 

Процена раста 0 0 0 5 0 5 

Провера система за кретање 640 305 25 167 1 1138 

Y баланс тест 21 2 0 15 0 38 

Кардиореспираторна 

издржљивост 

0 15 0 4 0 19 
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Теренско тестирање 0 135 1282 261 0 1678 

Укупно 673 476 1307 607 3 3066 

 

У односу на планирано, број обављених тестирања је премашен за 53%. 

 

На графикону 6 представљене су бројчане вредности тестирања по корисницима током претходне 4 године. 

 

 
Графикон 6. Број и структура корисника услуга током последње 4 године 

 

На графикону 7 су представљене различите услуге током претходне 4 године. 
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Графикон 7. Број различитих услуга током последње 4 године 

 

У току 2021. године у Одељењу за рекреацију и физичко васпитање су, као редовне, биле планиране активности на 8 програмских задатака, у 

оквиру делатности које предвиђа Закон о спорту РС. Реализовано је укупно 6 радних  задатака, с обзиром да због епидемије проузроковане Ковид-ом 

19 није било услова за релизацију два програма.  

 

У свим програмима је већи број коришћења него претходне године. Програм „Трим“ се поред редовних тренинга одржава и онлајн.  

У табели 4 приказан је преглед активности и броја корисника услуга Одељења. 

 

 

Табела 4. Преглед активности и број корисника услуга Одељења за физичко васпитање и рекреацију у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. 

године 

Врста услуге Број учесника Број учешће 

Стручно саветодавна помоћ у теретани 139 7.062 

Заводова школа пливања 144 1.156 

Заводова школа пливања (летњи програми) 224 2.719 

Програм „Трим“ 159 1.227 

116 172 173 1680 0 0 40
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Програм „Трим“ online 38 292 

Програм 60 + 47 782 

Број учесника у свим програмима 751 13.238 

 

Карактеристичан начин рада обележио је 2021. годину, и када су у питању услуге Сектора Национални тренинг центар, а све проузроковано 

изменама редовног рада спортских објеката Завода за спорт и медицину спорта РС, с обзиром на епидемиолошку ситуацију.  

 

Преглед испод приказује ниво остварене реализације објекта Дом спортова целу 2021. годину, уз паралелно приказивање 2019. године и 2020 

године, како би се сагледали утицаји ванредног режима рада, који је резултат посебних мера, правила и препорука, условљених епидемилошком 

ситуацијом. 

 

За период 01.01 – 31.12.2021. године, продајом услуга закупа термина коришћења спортских просторија у Дому спротова као и продајом 

индивидуалних спортско-.рекреативних програма остварена је следећа структура прилива: 

 

- реализација – преко рачуна    динара    27.313.112,67  

- реализација - благајна ДС      динара      3.614.410,00 

- реализација – благајна за фудбалски терен динара        666.500,00 

 

У к у п н о:      динaра     31.594.022,67 
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У Табели 5 и Графикону 8 приказане су упоредна анализа реализованих прихода од услуга у Дому спротова. 

 

Табела 5. Дом спортова упоредна анализа 2019. 2020. и 2021. годинa 

 

 

 

  

 

2019. година 

динара 

 

2020. година  

динара 

 

2021. година 

динара 

 

Кретање у 2021. 

у односу на 

2019. 

 

Кретање у 2021. 

у односу на 

2020. 

 

Реализација 

преко рачуна 

 

 

35.818.208,37 

 

 

22.218.360,76 

 

27.313.112,67 

               

              23,75% 

 

              22,93% 

 

Реализација 

благајна ДС 

 

6.811.738,00 

 

3.464.810,00 

 

3.614.410,00 

               

              46,94% 

 

                4,32% 

Реализација 

фудбалски 

терен 

 

1.230.250,00 

 

507.000,00 

 

666.500,00 

               

              45,82% 

 

              31,46% 

 

Свега: 

 

43.860.196,37 

 

26.190.170,76 

 

31.594.022,67 

 

              27,97% 

 

              20,63% 
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Графикон 8. Дом спортова упоредна 

анализа 2019. 2020. и 2021. година 

 

Током 2021. године продато је укупно: 

- 6.067 дневних индивидуалних карата за рекреативно пливање; 

- 413 месечних пропусница за рекреативно пливање; 

- 857 дневних индивидуалних карата за коришћење теретане; 

- 188 месечних пропусница за рекреативне програме. 

 

 Од појаве корона вируса и уведених рестриктивних мера у раду објекта Дома спортова, па до краја 2021. годинe a и даље, сауна није на 

располагању за коришћење, као веома осетљива позиција за ширење болести. Све остале спортске просторије користе се редуковано, праћено и 

рестриктивно, те се све то одражава на кретања у резултату реализације, па је упоређивање са резултатима ринијих периода рада и планом, без значаја 

и смисла за оцену пословања, већ је то изузетак изазван глобалним екстерним утицајима.  

 

6,811,738.00
3,464,810.00

3,614,410.00

35,818,308.37

22,218,360.76

27,313,112.67

1,230,250.00 507,000.00 666,500.00

2019 2020 2021

Благајна ДС Наплата преко рачуна Фудбалски терен
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Уочава се пораст реализације у односу на 2020. годину као резултат делимичне нормализације, док су вредности из 2019. године још увек 

недостижне. 

 

Пружањем услуга коришћења објекта Затворени олимпијски базен за период 01.01-31.12.2021. године остварена је следећа структура прилива:  

 

- реализација – преко рачуна   динара    9.887.600,00 

- реализација - благајна ОлимпБалон  динара    2.502.540,00 

У к у п н о:     динара  12.290.140,00 

 

У табели 6 и Графикону 9. приказана је упоредна анализа приходованих средстава пружањем услуга коришћења објекта Затворени олимпијски 

базен у 2021. години. 

 

Табела 6. Затворени олимпијски базен упоредна анализа 2019. 2020. и 2021. година 

  

2019. година 

динара 

 

2020. година 

 динара 

 

2021. година 

динара 

Кретање 

2021. у односу 

на 2019.  

Кретање 

2021. у односу 

на 2020 

 

Реализација 

преко рачуна 

 

9.154.400,00 

 

13.437.102,97 

 

9.887.600,00 

 

8,01% 

 

            26,42% 

 

Реализација 

благајна  

 

4.113.510,00 

 

2.670.360,00 

 

2.502.540,00 

 

39,16% 

 

              6,28% 

 

Свега: 

 

13.267.910,00 

 

16.107.462,97 

 

12.390.140,00 

 

6,62% 

 

           23,08% 
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Графикон 9. Упоредна анализа 2019. 2020. 

и 2021. година  

 

Током 2021. године продато је укупно: 

- 8.154 дневних индивидуалних карата за рекреативно пливање; 

- 99 месечних пропусница за рекреативно пливање. 

 

На локалитету Отворено пливалиште Кошутњак током летње купалишне сезоне остварено је следеће (Табела 7): 

 

Табела 7. Летња купалишна сезона упоредна анализа 2019. 2020. и 2021. година 

  

Година 

Прилив 

преко рачуна 

динара 

Б л а г а ј н а 

динара 

У к у п н о 

динара 

Број радних  

дана 

Просек по 

дану 

благајна 

4,113,510.00
2,670,360.00

2,502,540.00

9,154,400.00

13,437,102.97

9,887,600.00

2019 2020. 2021.

Прилив на благајни Реализација преко рачуна
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2019. 2.763.299,00 12.902.780,00 15.666.079,00 54 290.112,57 

2020. 1.171.740,00 6.781.190,00 7.952.930,00 43 157.702,09 

2021. 2.086.680,00 14.103.820,00 16.190.500,00 60 269.841,67 

 

Укупан прилив од давања у закуп термина коришћења спортских објеката и просторија 2021. године износи 60.174.662,67 динара, што је за 17,34% 

ниже него остварење у 2019. години али и за 19,75% више него остварење у претходној 2020. години (Графикон 10). 

 

Графикон 10. Укупне реализације 2019. 2020. и 

2021. године 

 

43,860,196.37

26,190,170.76

31,594,022.67

13,267,910.00
16,107,462.97

12,390,140.00

15,666,079.00

7,952,930.00

16,190,500.00

2019.  72.794.185.37 динара 2020.   50.250.563.73 динара 2021.   60.174.662.67 динара

Дом спортова Затворени олимпијски базен Летња купалишна сезона
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У последњем кварталу 2021. године, увек завидном сарадњом са Министарством омладине и спорта Републике Србије и гранским спортским 

савезима, спроведене су активности око реализација коришћења услуга спортских објеката и објеката за смештај спортиста, што је повољно утицало да 

се увећа укупно остварење у овој пословној години. 

 

За Сектор хотела Трим даје се приказ реализације кроз следеће презентовање података приказаних у Табели 8. 

 

Табела 8. Преглед заузетости капацитета и издатих оброка 

 

 
Издато соба 

Остварено  

ноћења 
Остали 

Издато пансионских оброка  

(ручак, вечера) 

2020. година 3.491 4.398 259 11.419 

2021. година 4.599 6.841 2.497 9.695 

 

За 2021. година планирано је 5.700 ноћења, како бисмо остали на нивоу попуњености из 2019. године. Иапк, број ноћења је премашен 

за 1.141 ноћења и износи укупно 6.841. 
 

Од укупног броја остварених ноћења национални спортски савези су остварили 4.344 ноћења што је 64% од укупно оствареног. 

Највећа попуњеност капацитета забележена је у јулу и августу а најнижа у септембру.  
 

Током септембра 2021. године извршене су текуће поправке и инвестиционо-текућа улагања у опрему у објекту и том приликом 

зановљен је мобилијар (душеци, завесе, итисони) и набављена је нова професионална уградна техника у кухињи (шпорет, фрижидер, витрине 

и ост.) и извршени су молерско-фарбарски радови у собама, уз хигијенско кречење. Септембар месец из тог разлога бележи незнатну 

попуњеност капацитета. Током октобра и новембра  попуњеност капацитета је у благом паду, док се у децембру бележи пораст броја ноћења. 

 

Табела 9. Остварена реализација 

 

Година 

 

Прилив ресторан 

 

Прилив рецепција 

 

Фактурисане услуге 

 

Укупно 
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2019. 

 

16.646.086,00 

 

2.217.547,78 

 

20.228.068,95 

 

 

39.091.702,73 

 

2020. 

 

 

11.820.325,00 

 

1.389.440,00 

 

19.350.106,00  

 

32.559.871,00 

 

2021. 

 

11.170.799,00 

 

925.350,00 

 

20.702.140,75 

 

32.798.289,75 

 

 

У укупно оствареној реализацији фактурисане услуге се највећим делом односе на националне спортске савезе који имају већински 

удео и у оствареним ноћењима (Табела 9). 

 

У хотелу Трим су се поред хотелских услуга током 2021. године, обављали послови пружања услуга коришћења тениских терена и 

комплекса Вештачка стена, и остварења ових објеката дају се кроз следеће приказе у Табели 10 и 11. 

 

Табела 10. Остварен промет – тениски терени 2021. година 

 

Прилив на благајни  

 

 

Фактурисана реализација -преко рачуна  

 

 

Укупна реализација 

 

1.809.915,00 2.490.450,00 4.300.365,00 

 

Остварен промет на тениским тереним бележи благи пораст у односу на 2020. годину услед попуштања рестриктивних 

епидемиолошких мера у неким периодима током године. 
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Табела 11. Остварен промет на објекту Вештачка стена у 2021. години 

 

Прилив на благајни  

 

 

Реализација преко рачуна   

 

 

Укупна реализација 

 

599.800,00 99.000,00 698.800,00 

 

У периоду од јула 2021. године када је отворен објекат Вештачка стена до децембра 2021. године објекат је посетило 1.311 корисника. 

 

 У периоду од 01.01-31.12.2021. године у Омладинском спортском кампу Караташ укупан број остварених ноћења је 8.661. У 

односу на прошлу 2020. годину бележи се увећана посећеност, што је резултат повољнијих услова за реализацију групних посета и добро 

утврђен начин коришћења кампа (Табела 12).  

 

Табела 12. Број ноћења ОСК Караташ 2021. 

 2020. година 2021. година 

Грански спортски савези 4.512 7.757 

Ђачке екскурзије 260  

Туристичке групе, 

спортски клубови и индивидуални гости 

 

98 

 

874 

Радници 104 30 

Укупан број  4.974 8.661 

 

 Остварени приход у 2021. години износи 22.382.134,00 динара што је 82,11% више него 2020. године (Табела 13). 
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Табела 13. Упоредна анализа реализације 2020. и 2021 година 

 2020. година  

динара 

2021. година  

динара 

Остварен прилив преко рачуна 12.218.650,00 21.910.794,00 

Остваренн прилив на благајни 71.722,00 471.340,00 

Свега: 12.290.372,00 22.382.134,00 

 

Кампови и теренска тестирања, програми за ученике током распуста 
 

Завод је у 2021. години у склопу теренских тестирања и контроле тренираности, првенствено младих, надарених спортиста, реализовао услуге у 

оквиру: 

 омладинског кампа Караташ 

 Кампа Деки 5 на Златибору и Дивчибарама 

 теренског тестирања у Београду. 

 

Обављена су многобројна моторичка, здравствена и психолошка тестирања на терену и у оквиру кампова, која су углавном 

представљена у претходним деловима Извештаја.   

Када говоримо о психолошки тестирањима у 2021. години сарадници Завода су у оквиру Кампова пружили следеће услуге: 

 16.03.2021. Караташ, Рукомет, психолошко тестирање – 42 

 30 – 31.03.2021. Београд, Синхроно пливање, психолошко тестирање – 14 
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 27.04.2021. Караташ, Рукомет, психолошко тестирање – 19 

 10.06.2021. Караташ, Џудо, психолошко тестирање – 25 

 22.06.2021. Караташ, Рукомет, психолошко тестирање – 29 

 28.06.2021. Дивчибаре, КампДеки 5, психолошко предавање 

 29 - 30.06.2021. Караташ, Рукомет, психолошко тестирање – 64 

 01.07.2021. Крагујевац, Кошарка, психолошко тестирање – 38 

 05.07.2021. Дивчибаре, КампДеки 5, психолошко предавање 

 08.07.2021. Краљево, Кошарка, психолошко тестирање – 23 

 12 - 13.07.2021. Караташ, Одбојка и Стреличарство, психолошко тестирање – 62 

 14.07.2021. Златибор, КампДеки 5, психолошко предавање 

 22.07.2021. Караташ, Одбојка и Савате, психолошко тестирање – 56 

 23.07.2021. Златибор, КампДеки 5, психолошко предавање 

 26.07.2021. Златибор, КампДеки 5, психолошко предавање 

 29 – 30.07.2021. Караташ, Џудо и Бадминтон, психолошко тестирање – 62 

 05.08.2021. Караташ, Стрељаштво, психолошко тестирање – 37 

 12 – 13.08.2021. Караташ, Боди билдинг и Мачевање, психолошко тестирање – 29 

 1 – 20.08.2021. Караташ, Џудо и Рагби, психолошко тестирање – 48 

 25 – 26.08.2021. Караташ, Триатлон, Рагби 13, Рагби 15 и Kyokushinkai, психолошко тестирање – 76 

 26 – 27.10.2021. Караташ, Кик бокс, психолошко тестирање – 46 

 10 – 11.11.2021. Караташ, Бејзбол, психолошко тестирање – 19 

 17 – 18.11.2021. Караташ, Стони тенис, психолошко тестирање – 15 

Програми за ученике током распуста 

 

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије је у 2021. години учествовао на једном конкурсу за спортско рекреативне програме за 

ученике основних и средњих школа у школској 2020/21, које су расписали Секретаријат за спорт и омладину Града Београда и Спортски савез Београда. 

Оба програма са којима смо конкурисали била су прихваћена.  
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Други конкурс „Зимска школа пливања ЗСМСРС 2021“ и „Зимски спортски камп ЗСМСРС 2021“ на којем је Завод ранијих година учествовао ове године 

није расписан због пандемије COVID-19.  

 

Летњи програми 

 

Завод је током летњег распуста организовао три бесплатна програма. У периоду од 1. јула до 31. августа 2021. радним данима, од 8.00 до 10.00 

часова, на Отвореном пливалишту (рекреативни базен) „Кошутњак“ реализована је „Летња школа пливања ЗСМСРС 2021“, а средом „Бесплатни дани 

коришћења базена“. У програму „Летња школа пливања ЗСМСРС 2021“ учествовала су 224 учeника са 2719 учешћа. 

Секретаријат за спорт и омладину Града Београда суфинансирао је програм “Рекреативно пливање трећег доба 60+“. Током 2021. године било је 

782 коришћења. 

12. Научно-истраживачки и развојни рад, едукације и стручни скупови______________________________________________________ 

У току 2021. године сарадници Завода су радили на развојно истраживачким пројектима, припремили и објавили 11 публикација од чега 7 

публикација са збирним подацима из Националних евиденција (2 публикације у завршној фази припреме), објавили 6 научно истраживачких радова у 

категорији М21, М23 и М24,  5 радова у категорији М33 и 1 рад у категорији М34. Активно су учествовали на 8 стручних и научних скупова. 

Развојно-истраживачки пројекти 

У односу на развојне пројекте реализоване су следеће активности: 

 Уведена су 2 протокола процене максималних мишићних капацитета у задацима вертикални скок, спринт – трчање и спринт бицикл ергометар 

у складу са развојним пројектом – Процена максималних мишићних карактеристика током извођења функционалних моторичких задатака. За 

ове протоколе је креирана методологија тестирања, матрице за брзу обраду података као и форма извештаја након теситања. Протоколи су 

увршћени у стандардни ценовник Завода; 

 Креирана је база са 600 корективних вежби по принципима ФМС вежбања (вежбе пребачене на сервер, преведени описи и упутства, сложено 

све у базу са матрицом брзе претраге по различитом критеријум. Стандардни извештај надограђен са базом и формом за предлог корективних 

вежби.  слагање у ексел базу, преводи описа вежби са енглеског на српски).  
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 Уведена је нова услуга тестирања баланса преко Y баланс теста. Тест је надоградња на постојећу проверу кретног система преко извођења 

основних образаца кретања. Овим тестом се мери функционалност кретног система. За потребе спровођења овог теста плаћена је онлајн 

едукација стручних сарадника.  

 Уведен је индекс ризика за повређивање. Овим је додатно унапређен протокол провере и процене кретног система тиме што корисници сада 

имају јасан увид у то колики им је ризик за повређивање. Овај ризик је заснован на бројним научним истраживањима. Увршћен је у стандардну 

матрицу. 

 Уведена је провера и процена кретног система у условима бола (Селективна процена кретног система).  

 Креиран је алгоритам провере, тестирања и процене кретног система. Исти представља водич за тестрања која се спроводе у Одељењу за 

аналитику. Извршена обука сарадника за поједнине тестове, за протокол тестирања као и употребу матрице за унос, анализу и писање извештаја, 

као и примена новог протокола на различитим категоријама корисника. 

 

У циљу сталног унапређења система за прикупљање информација из области спорта а самим тим и вођења националних евиденција у области 

спорта урађено је: 

 Пројектни задатак за потребе израде новог софтвера за НЕ за фирму која буде изабрана да одржава и изради нови софтвер и базу Националне 

евиденције; 

 У току је израда Пројекта за потребе израде новог софтвера за НЕ за фирму која буде изабрана да одржава и изради нови софтвер и базу 

Националне евиденције. 

 

У припреми је научни пројекат - Испитивање степена гојазности и степена физичке активности деце школског узраста на територији Републике 

Србије. Послат допис ка МОС и МПНТР. Међутим, пројекат ће бити одложен до даљњег с обзиром да је Завод увршћен у рад интерсекторске р групе за 

међусекторско сагледавање будућег развоја школског спорта. Овај рад се одвија у оквиру пројекта РЕДИС које је организовало Министарство просвете 

и научно технолошког развоја. Завод за спорт ће у наредном периоду дати допринос у реализациј теме под називом Успостављање система праћења 

физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у основном и средњем образовању. 

 

У току 2021. године сарадници ЗСМСРС су учествовали на изради и објављивању следећих серијских публикација, научно – истраживачких радова 

и учествовали на следећим стручно – научним скуповима. 
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Објављени су радови у истакнутим међународним часописима: 

 Dietary patterns and weight status of young school children in Serbia. Frontiers Public Health, 2021. 10.3389/fpubh.2021.678346 

 Childhood Obesity in Serbia on the Rise. Children, 2021. https://doi.org/10.3390/children8050409  

 Trajectories of Body Height, Body Weight, BMI, and Nutrition Status from 1979 to 1987: A Measurement-Based Analysis of 8740 

Montenegrin Male Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021. 10.3390/ijerph18105490 

 Assessments of Ground Reaction Force and Range of Motion in Terms of Fatigue during the Body Weight Squat. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 18(8): 4005. https:// doi.org/10.3390/ijerph18084005) 

 Change Trends in Physical Development of Elementary School Children. Sport Science International Scientific Journal of Kinesiology, 

14(1):134-140.  

 Competitive trait anxiety and general self-esteem of athletes according to the sport type and gender. Primenjena psihologija, 41(3):277-307. 

  

 

 

Припремљене су и објављене Серијске и монографске публикације 

1. РЕЗУЛТАТИ спортиста Србије : годишњи преглед 2020. 

2. РЕЗУЛТАТИ спортиста Србије : прелиминарни преглед 2021. 

3. РЕЗУЛТАТИ спортиста Србије : годишњи преглед 2021. – У припреми. 

4. Информација о спортској инфраструктури и спортским организацијама за Град Београд : Резултати истраживања Завода за спорт и 

медицину спорта Републике Србије на основу уписа у Националну евиденцију – збирни подаци, 2016 / [главни и одговорни уредник 

Горан Бојовић]. - Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2021. 

5. Информација о спортској инфраструктури и спортским организацијама за Град Београд : Резултати истраживања Завода за спорт и 

медицину спорта Републике Србије на основу уписа у Националну евиденцију – збирни подаци, 2020 / [главни и одговорни уредник 

Горан Бојовић]. - Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2021. 



42 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије  

Информатор о раду  

 
 

6. Информација о стручњацима у спорту и спортским стручњацима Републике Србије : Резултати истраживања Завода за спорт и 

медицину спорта Републике Србије на основу података Националних гранских савеза – збирни подаци, 2017 / [главни и одговорни 

уредник Горан Бојовић]. - Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2021. 

7. Спортска инфраструктура у Републици Србији : Резултати истраживања Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије на 

основу уписа у Националну евиденцију спортских објеката – збирни подаци, 2017 / [главни и одговорни уредник Горан Бојовић]. - 

Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2021. 

8. Спортска инфраструктура у Републици Србији : Резултати истраживања Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије на 

основу уписа у Националну евиденцију спортских објеката – збирни подаци, 2021 / [главни и одговорни уредник Горан Бојовић]. - 

Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2021. 

9. Нова димензија Завода / [аутори Гoрaн Бojoвић, Тамара Гавриловић, Весна Репић-Ћујић]. - Бeoгрaд : Зaвoд зa спoрт и мeдицину 

спoртa Рeпубликe Србиje, 2021 (Нови Београд : Мрак штампа).  

10. Нова димензија Завода / [аутори Гoрaн Бojoвић, Тамара Гавриловић, Весна Репић-Ћујић]. - 2., допуњено изд. - Бeoгрaд : Зaвoд зa 

спoрт и мeдицину спoртa Рeпубликe Србиje, 2021 (Нови Београд : Мрак штампа).  

11. Информација о спортским организацијама за Републику Србију : Резултати истраживања Завода за спорт и медицину спорта 

Републике Србије на основу уписа у Националну евиденцију – збирни подаци, 2021 / [главни и одговорни уредник Горан Бојовић]. - 

Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2022 – У припреми. 

 

Објављени су радови и позивна предавања на научним конференцијама: 

 Frequency of Ball Distribution by Hands with Top Goalkeepers in Football. Proceedings of: 8th International conference 

„Anthropological and Theo-anthropological Views on Physical Activity from the time of Constantine the Great to modern times“ (pp. 

44). Leposavić: Faculty of Sport and Physical Education.  

 Motivation of Young People about Participation in Sports and Recreational Activities in Rural Areas of the Republic of Serbia. 

Proceedings of: 8th International conference „Anthropological and Theo-anthropological Views on Physical Activity from the time of 

Constantine the Great to modern times“ (pp. 27). Leposavić: Faculty of Sport and Physical Education.  

 Effects of walking on arterial blood pressure control: a systematic review. The fourth International Scientific Conference „HEALTH, 

SPORT, RECREATION“ (pp. 74-81). Belgrade: College of sports and health.  
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 The consciousness – a contemporary challenge in sport. International scientific conference contemporary challenges in sport, physical 

exercising & active lifestyle, Belgrade: Faculty of Sport and Physical Education.  

 Optimization of loads and different regression models to assess maximum force, velocity and power. Sport, Physical Education, Physical 

Activity and Health: Contemporary perspectives, Dubrovnik 8-11 April 

 Evaluation of movement function and injury risk factors. XXXVI World Congress of Sports Medicine, Athens, Greeece, 23-26 

September 

Уредништва у научним часописима и учешће у раду научних тела 

Чланoви уредничког одбора у часопису Montenegrin Journal Of Sports Science And Medicine, 

Чланови научног одбора XVII Annual Scientific Conference of Montenegrin Sports Academy “Sport, Physical Activity and Health: Contemporary 

Perspectives”, April 04-07, 2020, Cavtat, Dubrovnik – Croatia. 

Рецензије 

Извршено рецензирање 23 радова за часопис Montenegrin Journal Of Sports Science And Medicine. 

Извршено 6 рецензија за часопис Frontiers in Public Health, Lausanne, Switzerland. 

Стручна усваршавања и обуке  

Y баланс тест – Предраг Божић, Марко Васиљевић, Игор Маловић, Милош Мишковић, Немања Бадњаревић, Милан Мандарић, 

Драгољуб Јањић и Ненад Пујић. 

 

 

Стручни и научни скупови на којима су учествовали запослени Завода 

 17-18.03., Копаоник, Србија, online учешће са два рада на 8th International conference „Anthropological and Theo-anthropological Views 

on Physical Activity from the time of Constantine the Great to modern times“; 

 14-15.05., Београд, Србија, учешће са радом на International scientific conference contemporary challenges in sport, physical exercising & 

active lifestyle; 
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 14.05., Београд, Србија, online учешће са радом на 4th International Scientific Conference „HEALTH, SPORT, RECREATION“; 

 27.11., Београд, Србија, учешће стручних сарадника на Семинару обавезног стручног усавршавања у бодибилдингу и фитнесу.  

 реализована он лајн едукација са фирмом Cosmed (обука на јединици за ергоспирометрију) 

 одржан ванредни састанак Колаборативних Центара ФИМС-а 25.06. на коме је Завод изнео кратак извештај о активностима Завода 

реализованим током 2020 и прве половине 2021 године са акцентом на припреми кандидатуре Београда за септембар (кандидатура 

за град домаћин и организацију Светског Конгреса Медицине Спорта 2024 године ће бити презентована у Атини, Грчка у септембру 

током конгреса спортске медицине). У складу са смерницама прослеђеног драфт уговора, Завод је упутио и званичан допис са 

понудом за кандидатуру председнику ФИМС-а Фабију Пигозију као и генералном секретару удружења Норберту Бахлу. 

 одржан 36-ти ФИМС-ов Светски Конгрес Медицине Спорта у Атини (Грчка) 23-26.09. који је због епидемиолошких мера реализован 

виртуелно. Запажена предавања одржали су представници Србије и Завода као организатори и домаћини виртуелног симпозијума 

под називом "New dimension & approach in examination Serbian athletes / all necessary links that create winners" реализованог у сарадњи 

Завода са колегама и дугогодишњим консултантима (проф др Марија Здравковић, асс др Горан Вукомановић, проф др Дејан Чубрило 

и Предраг Божић) 

 Завод присуствовао једнодневној едукацији 08.10. под називом „Терапија бола“ у организацији БТЛ компаније 

 

Континуиране медицинске едукације (у организацији Завода за спорт и медицине спорта РС) 

 Завод је организовао у складу са актуелном пандемијском ситуацијом он лајн едукацију на тему „Значај витамина и олигоелемената у 

превенцији развоја хроничних болести“која је праћена сваког месеца током читаве календарске 2021 године. Укупан број полазника теста са 

сертификатом  је 1142. 

 

1. Поверени послови 

Надзор над стручним радом у области спорта 

 

Током 2021. спортски стручни надзорници Завода, у оквиру радног задатка, обављали су следеће активности: 

 Учествовали на радним састанцима у циљу координације активности у области вршења стручног надзора; 
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 Обављали надзоре над стручним радом; 

 Пратили неопходну стручну литературу; 

 Вршили достављање документације МОС-у и Градском секретаријату за инспекцијске послове у спорту. 

 

Број именоваих надзорника тренутно у Заводу је девет – шест доктора наука, један магистар и два професора физичког васпитања. Надзоре је 

реализовало осам стручних спортских надзорника. 

 

У 2021. години је издато је 85 налога за надзор над стручним радом у области спорта. Надзоре је реализовало осам спортских стручних 

надзорника, од тога пет доктора наука и један магистар физичке културе. 

Годишњи план није остварен због недовољног броја надзорника, дужег одсуства са посла неколико сарадника и продужења рока за спровођења 

процеса из објективних разлога (непостојање података о контактима у АПР-у, успорена испорука или губљење пошиљака). 

Крајем године именована су четири нова надзорника и започета је њихова обука и увођење у рад. 

 

Вођење националних евиденција у области спорта 

 

Послови на вођењу националних евиденција у току 2021. године  подразумевали су: 

- припрему и слање документације за АПР – захтев за податке новорегистрованих организација и предузетника у спорту; 

- допуну података о спортским организацијама (537) и предузетницима у спорту (56); 

- унос основних података о новорегистрованим спортским организацијама и предузетницима у спорту у 2020. години према достављеним 

подацима од стране АПР; 

- достављање обавештења о потреби уноса података за 537 новорегистрованих спортских организација и 56 новорегистрованих 

предузетника у спорту;. 

- достављање обавештења за упис у Националну евиденцију новорегистрованим спортским организацијама и предузетницима у спорту (88); 

- достављање обавештења новим спортским објектима (4) за унос у базу НЕ; 

- израда базе података о употребним дозволама спортских објеката из новог софтвера; 

- обраду и достављање података са територије 80 општина и градова из базе Националне евиденције према захтевима најзначајних 

субјеката у систему спорта РС; 



46 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије  

Информатор о раду  

 
 

- подршка корисницима путем телефона, електронске поште, у директном разговору: 7.013  мејлова и телефонских разговора, више од 20 

странака у Заводу; 

- у циљу добијања релевантних и потпуних информација о свим чиниоцима система спорта у функцији организованог и систематског праћења 

стања у спорту и дугорочног планирања његовог развоја у Републици Србији, поред обављања послова на вођењу Националних евиденција, 

сарадници Завода су у току 2021. године припремили и објавили 7 публикација са збирним подацима. 

 

У оквиру послова одржавања базе података спортских резултата, праћење електронског уноса података спортских резултата у базу података и 

анализа пројекта електронског уноса података спортских резултата, обављене су следеће активности: 

 Написана, припремљена за штампу и објављена публикација „Резултати спортиста Србије: Годишњи преглед 2020. година“ 

 Припремљена публикација „Прелиминарни резултати спортиста Србије у 2021.“ 

 У завршној фази припрема публикације „Резултати спортиста Србије: Годишњи преглед 2021. година“ 

 Значајна активност усмерена и на месечно ажурирање уписивања постигнутих спортских резултата спортиста Републике Србије остварених 

на великим међународним такмичењима. Ова активност је значајно смањила време за добијање валидних информација што је у више 

наврата олакшало рад МОС-а. 

 

У оквиру послова на унапређењу софтвера за вођење националних евиденција у области спорта Републике Србије, обављени су следећи задаци: 

 Тестирања упитника у свих 9 НЕ; 

 Израда документа са подацима шта до сада није урађено/исправљено од стране фирме која ради на изради новог софтвера, а на основу детаљног 

прегледа апликације и у претходном периоду послатих преко 50 докумената са изменама/сугестијама од стране ИНДОК одељења; 

 Израда документа за упис спортских објеката у нову базу; 

 Припремљени (допуна поштанских бројева) и послати подаци фирми која одржава софтвер о новорегистрованим организацијама (537) и 

предузетницима (56) у спорту у 2020 за унос у базу НЕ и слање дописа корисницима; 

 Израда мишљења у вези завршетка израде софтвера НЕ; 

 Израда детаљног извештаја, анализе са прегледом задатака који су урађени у периоду од 2016. до данас на софтверу НЕ, и договорених радова у вези 

приоритетних ствари које нису одрађене на софтверу НЕ на састанку одржаном 02.12.2019. и тренутног стања; 

 Консултације и договори са представником фирме која ради на изради новог софтвера за НЕ; слање одговора и документације неопходне за израду 

и решавање проблема у раду до сада урађеног на софтверу углавном путем електронске поште – послат захтев за добуну базе спортских објеката, 
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односно за регистровање једног спортског објекта; прослеђена анализа проблема са неоснованим повећањем броја корисника у бази  НЕ спортске 

организације за последњих месец дана; 

 Решавање проблема пада Еунетовог сервера у више наврата; 

 Провере постављеног, од стране фирме која ради на изради софтвера, извозa података (провера израђеног дела, исправљање грешака, израда 

сугестија, коментара, предлога за измене) за: 

 НЕ спортски објекти;  

 НЕ спортске организације;  

 НЕ предузетници у спорту;  

 НЕ резултати спортиста;  

 НЕ спортски стручњаци;  

 НЕ реализатори програма;  

 НЕ спортиста;  

 НЕ спортских приредби;  

 НЕ повреда. 

 провера и давање сугестија за миграције НЕ резултати спортиста. 

 

 

 

13. Унапређење спортске инфраструктуре и опреме_____________________________________________________________________________ 

 Посебна пажња у пословању Завода за спрот и  медицину спорта Републике Србије придаје се стварању услова за унапређење инфраструктуре 

и опреме, њиховом осавремењавању у складу са потребама и тенденцијама у развоју, као и веома важном аспекту одрживог развоја.  

 

 Током 2021. године Одељење за јавне набавке и комерцијалне послове је спровело 35 (словима: тридесетпет) поступака јавних набавки, од чега 

32 (словима: тридесетдва) отворена поступка и 3 (словима: три) преговарачка поступка без објављивања јавног позива. 
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 Током буџетске 2021. године на спроведене поступке јавних набавки уложен је један захтев за заштиту права што сведочи о транспарентности 

поступка који се споводи и конкуренцији која се настоји омогућити у предметним поступцима. Предметни захтев за заштиту права је усвојен од стране 

Републичке комисије за заштиту права и поступак је делимично поништен. (Број Решења 4-00-848/2021 од 06.12.2021. године). У табели 14 приказана је 

структура јавних набавки од 2017 до 2021. године. 

 

Табела 14. Структура јавних набавки 2017-2021. година 

 2017. година 2018. година 2019.година 2020.годинa 2021.годинa 

У купан број спроведених 

поступака 
46 40 45 33 35 

Поступци велике вредности и 

преговарачки поступци са 

објављивањем позива за 

подношење понуда (чл. 35. ст. 1. 

тачка 1) ЗЈН) 

12 11 9 13 

32 (3 преговарачка 

поступка без 

објављивања јавног 

позива) 

Поступци мале вредности 
34 29 36 20 / 

Изјављени захтеви за заштиту 

права понуђача 
4 1 2 / 1 

Поништени поступци у целини 

од стране Републичке комисије 
/ / / / / 

Поништени делимични од 

стране Републичке комисије 
2 / 1 / / 

Одбијени захтеви од стране 

Републичке комисије 
1 / 1 / 1 

Остварене уштеде у поступцима 

јавних набавки: 
18.968.630,72 17.854.698,70 19.844.215,20 22.485.114,08 5.305.749,53 
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Oдељење за јавне набавке и комерцијалне послове Завода за спорт и медицину спорта је поред својих редовних активности које се односе на 

спровођење јавних набавки и набавки на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама као и праћење извршења истих и комуникацију са 

извршиоцима у вези набавки добара, услуга и радова обављало и активности везано за вољење капиталних пројеката и припремање нових. 

 

Током 2021. године Одељење је преузело комплетно оперативно праћење пројекта изградње Националног тренинг центра за шест спортова – 

Мултифункционална дворана у Кошутњаку. Изградња овог од националног значаја објекта је праћена на дневном нивоу уз редовне градилишне састанке 

сваког понедељка у недељи.  

 

На крају 2021. године благовремено су окончани уговорени радови на изградњи Националног тренинг центра за шест спортова- 

Мултифункционалне дворане, чија изградња је отпочела још 2019. године. Дана 29.12.2021. године је потписан Записник о примопредаји објекта и 

коначном обрачуну и објекат је пуштен у пробни рад. Финансирање дворане је обезбеђено од стране Министарства омладине и спорта Републике 

Србије. Дворана представља највећу инвестицију у области спортске инфраструктуре на територији Републике Србије а својим садржајем, величином и 

опремљеношћу користиће потребама националних спортских савеза за карате, џудо, рвање, теквондо, стрељаче и пењаче. Поред просторија савеза, 

дворана је опремљена и мултисалом за спортове са лоптом, великом теретаном која ће бити опремљена савременом опремом и реквизитима у складу 

са највишим стандардима струке, као и модерним медицинским блоком за рехабилитацију и физикални опоравак спортиста који ће бити на располагању 

перспективним и рекреативним спортистима као и осталим љубитељима спорта. Комплетна изградња објекта реализована је у складу са еколошким 

стандардима, уважавајући локaлитет окружења и својим зеленим, травнатим кровом, стакленом фасадом чини јединствену амбијенталу целину и 

уклапа се у Кошутњак. 

 

Поред овог, Одељење је узело учешће и у пројекту израде пнеуматске мембране на болдер стени за спортско пењање. Овај објекат је добио 

употребну дозволу (сертификат) од Међународне федерације за спортско пењање и представља једини овакав спортски објекат у Југоисточној Европи. 

Међународна употребна дозвола је исходована у јануару 2020. године приликом инспекције међународне комисије. 

 

Поред овог пројекта, Одељење је учествовало и у праћењу и реализацији пројеката адаптације тениских терена „Трим“, партерног уређења 

комплекса „СРЦ Кошутњак“, радове на монтажи огради и трибина на теренима у оквиру зоне трим стазе. 

 

У Дому спортова у потпуности је освежен простор затвореног базена извођењем фарбарско-молерских радова уз замену целокупне расвете са 

новом ЛЕД расветом у циљу побољшања услова боравка и тренинга наших врхунских спортиста али и за свакодневне активности корисника овог базена. 



50 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије  

Информатор о раду  

 
 

 

На Отвореном пливалишту „Кошутњак“ је добијена нова пнеуматска мембрана за олимпијски базен у склопу пословно-техничке сарадње са 

Ватерполо савезом Србије. Испраћена је релизација овог пројекта у виду неопходне струне помоћи колегама. 

 

Завод је упркос ванредној ситуацији успео да грађанима омогући уживање током летњег периода у комплексу Отвореног пливалишта па је за те 

потребе одрађено неколико радова на текућем одржавању самог комплекса укључујући и нови плато испред Олимпијског базена. Извршени су и радови 

на редовном одржавању филтерског постројења. 

 

Током 2021. године завршена је и 5. фаза реконструкције ОСК „Караташ“, која је подразумевала радове на замени фасадне стоалрије у спорској 

хали „Караташ“, како би се повећала енергетска ефикасност објекта као и кровопокривачке радове изнад објекта „Фонтана“ са завршним 

специјализованим браварским радовима. 

 

Набављена је нова савремена опрема за потребе Сектора медицине спорта. У 2021. години је набављена савремена кардиолошка опрема за 

потребе медицинских дијагностичких прегледа, у виду ултразвучног апарата са припадајућом дијагностичком опремом. Тиме је зановљена и обогаћена 

палета медицинских уређаја који служе за дијагностику и рехабилитацију спортиста, у складу са потребама. У сектору су реализоване едукативне 

радионице, ради обуке запослених чиме је омогућена још прецизнија и боља дијагностика при испитивању и тестирању врхунских спортиста. На овај 

начин осавремљена је постојећа опрема и омогућено Заводу да се по прецизности резултата испитивања врхунских спортиста сврста у сам светски врх 

сличних институција. 

У хотелу Трим је набављена нова професионална уградна техника за кухињу ресторана хотела, зановљени су сви душеци, постављени су нови 

итисони у свим собама и ходницима, набављене су нове завесе, извршено је хигијенско кречење комплетног објекта и набављен је мобилијар за летњу 

башту (столице и столови) чиме су се стекли још бољи услови за боравак и припреме спортиста у хотелу.  

На комплексу Трим стаза извршени су радови на партерном уређењу комплетне стазе, са поставком клупа и инфо табли и урађене су ограде за 

кошаркашки, рукометни и одбојкашки терен уз комплетно ново осветљење. 

 

Завод је обезбедио и нову информатичку опрему за колеге из Одељења рачуноводства, као и сектора спортске аналитике и спортске медицине 

као и колегама из ОСК „Караташ“ и хотела „Трим“ које су прешле на нови систем пријаве гостију путем платформе Е-турист.  
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Од јануара 2021. године Завод је отпочео са коришћењем Информационог система за извршење буџета (ИСИБ) и сви приходи се евидентирају 

кроз евиденциони рачун извршења буџета Републике Србије, што је значајно отежало досадашњи начин пословања и променило праксу у евидентирању 

прихода и прилива као и расхода  и издатака, и у вођењу пословних процеса у систему извршавања буџета РС. 

 

 

 

 

 

14. Остале најзначајније активности Завода____________________________________________________________________________________ 

У току 2021. године запослени Завода су активно учествовали у раду многобројних стручних тела, пројеката Завода, радних група и комисија при 

Министарству омладине и спорта. На тај начин су мимо рада на континуираним делатностима дали својеврстан допринос при доношењу стратешких 

одлука на нивоу Државе везаних за спорт и њему додирне области. 

 

Неке од најзначајнијих ангажовања запослених Завода је учествовање у раду на имплементацији Закона о спорту / радне групе / комисије: 

 Преглед документације и израда мишљења на допис МОС у вези приступања изради Нацрта закона о изменама и допунама Закона о спорту 

 Обједињавање предлога мишљења на допис МОС са предлогом за прилагођавање текста дописа у смислу званичног документа Завода; 

 На молбу члана комисије радне групе ангажоване на припреми измена и допуна Закона о спорту при МОС: 

 Разматрање материјала достављеног од стране МОС са предлозима за измене и допуне Закона о спорту, 

 Израда предлога о сагласности на предложене измене и допуне Закона; 

 Комисија за припрему националних категоризација спортова, спортиста и спортских стручњака 

 Одржан један online састанaк; 

 Комисије за оцену годишњих програма, односно пројеката изградње, опремања и одржавања спортских објеката 

 Одржана два састанка у МОС; 

 Комисија за оцену предлога годишњих и посебних програма, односно пројеката 

 Одржано двадесет састанака у МОС. 
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У односу на специјализовану Библиотеку Завода у току 2021. године обављени су следећи стручни послови:  

 Обавља се редован рад са корисницима библиотеке и корисницима архиве; 

 Инвентарисање публикација; 

 Стручна сарадња са Библиотеком града Београда, Народном библиотеком Србије, Кобсоном и Универзитетском библиотеком „Светозар 

Марковић“; 

 Пријава за курсеве континуиране едукације у библиотекарству; 

 Припрема и попуњавање On-line извештаја о пословању Библиотеке ЗСМСРС у 2020. години (Републички завод за статистику); 

 Након завршене Ревизије библиотечко-информационе грађе и извора, која је обављена у 2020. години, приступило се излучивању расходоване 

грађе; 

 Достављен је Предлог бр. 1. и 2. за отпис библиотечке грађе који садржи: Публикације које су застареле и / или оштећeне, Публикације које нису 

враћене у библиотеку; 

 Дана 12.02.2021. године, Управни одбор је донео Одлуку  (03-726/7) о усвајању Извештаја о попису и ревизији библиотечке грађе број 03-5433/1 

од 20.11.2020. године, чиме је одобрено расходовање грађе; 

 Преглед Предлога бр. 1. и 2. публикација које су расходоване Одлуком Управног одбора бр.03-726/7 од 12.02.2021. године; 

 Искључивање јединица библиотечко-информационе грађе из књига Инвентара на основу одлуке о отпису библиотечко-информационе грађе и 

извора бр.03-726/7 од 12.02.2021. године; 

 Повлачење каталошких јединице расходованих публикација из каталога библиотеке; 

 Излучивање архивске грађе (излучивање безвредног регистратурског материјала бр. 01-5180 од 09.11.2020. године) по Решењу 02-5476 oд 

24.11.2020. године; 

 Поплава у просторијама библиотеке и архива ЗСМСРС 05.05.2021; уз консултације са колегама из Библиотеке града Београда, састављена 

Службена белешка о расходованим публикацијам које су биле  у поплави, број: 03-4111 од 06.09.2021. године; 

 Архивска и библиотечко-информациона грађа која је излучена из архива, односно библиотеке ЗСМСРС предата ЈКП Сектору за рециклажу 20. и 

21.09.2021. године; 

 Сређивање архивске грађе пренете из Кабинета (пројекти, извештаји, списи итд); 

 Рад на припреми и прибављању ISBN и CIP за публикацију коју издаје ЗСМСРС. 

 Праћење On-line трибина за библиотекаре. 
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У оквиру послова одржавање web-сајта Завода за спорт и медицину спорта РС, у току 2021. године обављени су следећи задаци: 

 У априлу 2021. године постављен је нови сајт ЗСМСРС, у оквиру којег је урађено:   

 провера и усклађивање постављеног текста и информација,  

 извршена обука сараднику одељења за постављање садражаја (потребно је омогућити још један долазак),  

 извршене допуне и измене одређених садржаја,  

 доласци сарадника који ради на одржавању мреже Завода ради усклађивања приступа Сајту;  

 Континуиране активности на: 

 Припреми предлога за редизајн сајта,  

 Припреми текстова,  

 Ажурирању текстова и постављање вести, информација, 

 Фотографисање дешавања у Заводу и постављање фотографија, 

 Прикупљање информација ради ажурирања сајта (Центар за медицину и психологију спорта, Центар за моторичка истраживања и аналитику у 

спорту, Центар за економско - финансијске и правне послове), 

 Укупно постављено 295 вести: 

- 178 вести о дешавањима у Заводу, 

- 73 опште вести, 

- 4 научне вести, 

- 40 спортских вести; 

 Контактирање УЗЗПРО – а, касније Канцеларија за информационе технологије и електронску управу (ради регулисања проблема везаних за 

функционисање сајта - конекција, ВПН и др.). 

 

Током летњег периода 2021. године комплекс Отвореног пливалишта, у чијем саставу се налази пет базена, био је отворен за грађанство и летња 

купалишна сезона је препозната по квалитетној понуди, чистоћи и јединственом угођају. Летња купалишна сезона за грађанство на Отвореном 

пливалишту је отпочела 23. јуна и завршена је 31. августа 2021. године, чиме смо допринели да се грађанство у летњем периоду  разоноди, обезбедили 
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смо бесплатан улаз за млађи подмладак купача средом,  организовали смо летње обуке пливања за децу школског узраста, организовали смо акције 

добровољног давања крви уз сарадњу са Заводом за трансфузију и специјалан програм за децу петком.  

Јуна 2021. године Завод је учествовао на Сајму спорта, одржаном у оквиру комплекса Ада циганлија, где смо изнад свега утицали на развој 

спортских и физичких активности, посебно код деце школског узраста, као посебна категорија од значаја за праћење, контролу и надзор. Заједнички 

задатак свих запослених Завода у 2021. години био је и да својим едукативним утицајем допринесе да деца остану физички активна и да их на правилан 

и здрав начин усмеримо кроз спорт 

15. Структура запослених и финансијски резултати пословања____________________________________________________________ 

Завод има систематизована 144 радна места према последњим изменама и допунама Правилника.  

Завод је у 2021. години остварио позитиван финансијски резултат пословања. Сопствени приход је премашен за више од 20% у односу на 

пројектован почетком године, односно већи је за 25% у односу на остварени сопствени приход у 2020. години.  

Извршење буџетских средстава, по програмским активностима током 2021. године износи приближно 97%.  

У табели 16 су приказани приходи по извору финансирања (извор 01- буџет, извор 04- сопствени приход) за период 2019.-2021.  

Табела 16. Приказ прихода по извору финансирања и годинама:  

 

Приходи у 2021. години бележе увећање за 39% у одноу на 2020. и 29% у односу на 2019. годину. 

Табела 17. Приказ инвестиција по извору финансирања и годинама:  

година 04 01 01+04

2021 148,279,336.93 352,623,487.94 500,902,824.87

2020 119,284,548.09 240,522,603.72 359,807,151.81

2019 154,105,001.18 233,464,388.48 387,569,389.66

Приходи по годинама и извору финансирања 
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Током 2021. године инвестиције и инвестиционо-текућа улагања су за 2.5 већа у односу на 2020. и 2019. годину.  

Из сопствених извора Завод је током 2021. године извршио расходе у износу од 4.969.126,83 динара на име плаћених накнада, такси  и осталих услуга у 

циљу благовременог завршетка изградње Мултифункционалне дворане.   

04 01 ТОТАЛ 

17,191,394.92 10,758,416.32 27,949,811.24

2 0 1 9.

04 01 ТОТАЛ 

2,218,886.66 27,491,726.09 29,710,612.75

2 0 2 0.

04 01 ТОТАЛ 

911,887.06 75,529,995.86 76,441,882.92

2 0 2 1.



 
 
 

 

 

 



 
 

16. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ  

Завод не додељује другим лицима државну помоћ у смислу тачке 34 Упуства за израду 

и објављивање информатора о раду државног органа. 

17. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

Средства за плате, накнаде и друга примања се делом обезбеђују из буџета Републике 

Србије а делом из сопствених средстава. Основна плата се одређује множењем 

коефицијента који је уређен Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

запосленихн у јавним службама (Сл. гласник РС бр. 44/01 , 15/02 - др. пропис, 30/02 , 32/02 - 

исправка, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 

32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 

54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14) са 

основицом за обрачу н и исплату плата коју такође одређује Влада Републике Србије. 

Основна плата је јединствена и утврђује се за сваку буџетску годину законом о буџету 

Републике Србије.  

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 

(Сл. гласник РС бр. 44/01 , 15/02 - др. пропис, 30/02 , 32/02 - исправка, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 

130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 

40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 

91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14):   

1. Директор 30,36 

2. Помоћник директора (VII степен стручне спреме)  27,40 

3. Саветник директора (VII степен стручне спреме)  20,50 

4. Шеф одељења - лекар специјалиста (VII степен стручне спреме)  23,50 

5. Лекар специјалиста (VII степен стручне спреме)  23,50 

6. Лекар опште праксе (VII степен стручне спреме)  21,50 

7. Саветник за стручне послове (VII степен стручне спреме)  20,50 

8. Психолог (VII степен стручне спреме)  18,10 

9. Шеф одељења (VII степен стручне спреме)  19,80 

10. Шеф службе (VII степен стручне спреме)  18,90 
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11. Виши стручни сарадник (VII степен стручне спреме)  18,90 

12. Пословни секретар (VII степен стручне спреме)  18,10 

13. Стручни сарадник (VII степен стручне спреме)  16,97 

14. Виша медицинска сестра, виши медицински техничар физиотерапеут (VI степен стручне 

спреме)  14,56 

15. Радник на одржавању термо-постројења, механичар (V степен стручне спреме)  11,99 

16. Курир-координатор (IV степен стручне спреме)  10,69 

17. Референт, ликвидатор, благајник возач (IV степен стручне спреме)  10,69 

18. Предрадник на одржавању зелених површина (II степен стручне спреме)  8,52 

19. Кафе куварица, портир, радник на отвореним теренима (II степен стручне спреме)  8,52 

20. Гардеробар (II степен стручне спреме)  7,70 

    

Приказ плата по категоријама у динарима  

 Директор 71.899,00 

 Помоћник директор 64.888,95 

 Саветник директора 48.548,31 

 Лекар специјалиста 55.652,94 

 

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије нема старешине и друга лица која 

се сматрају јавним функционерима у смислу тачке 35.став 2.Упутства за израду и 

објављивање Информатора. Члановима органа Републичког завода за спорт (Управног 

одбора и Надзорног одбора) не исплаћује се накнада за рад у том органу.                                

18. СРЕДСТВА ЗА РАД 

 

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије поседује 42 хектара земљишта на 

Кошутњаку у Београду: 17 објеката за разне намене, 33 спортскa терена, 6 базена на 

отвореном пливалишту, Хотел Трим, паркинг, и Трим стазу. Завод је такође корисник и  

спортског кампа Караташ у Кладову. Караташ се простире на 16 хектара земље и на њему 

се налази 26 објеката. Завод поседује и Вештачку стену за спортско пењање. Од 2022. 

године у инфраструктуру Завода укључена је и Мултифункционална дворана.  

 

Опремљен је разном опремом: канцеларијским намештајем, рачунарима,медицинском, 

лабораторијском,спортском и другом опремом, потребном за разна истраживања у 

спортској медицини и пружање разних услуга спортитима и грађанима.   
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19. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА  

 

Носачи информација којима располаже Завод чувају се у :   

 Архива: у архивском депоу Завода и Секретаријату за заједничке послове у 

управној згради Завода, Београд, Кнеза Вишеслава 72;  

 У електронској форми на ЦД- има, и писаним текстовима у просторијама Завода 

као и код службених лица која раде на пројектима Завода у Београду, Кнеза 

Вишеслава 72;  

 У библиотеци Завода чувају се публикације издате у Заводу, као и остали наслови 

везани за делатност Завода.  

20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У  ПОСЕДУ 

 

Завод поседује следеће податке:   

Акте о раду Завода Пројекте које је Завод радио Информатор о раду Текстови закона 

који се односе на рад Завода Текстови подзаконских аката који се односе на рад Завода 

Извештаји о раду Завода           

Документи о буџету и извршењу буџета Завода Питања упућена Заводу и одговори на 

њих Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки Подаци о опреми коју Завод 

користи у раду Подаци о запошљавању и другим видовима радног ангажовања Подаци 

о сарадњи са другим институцијама из земље и света  

21. ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ СТАВЉАЈУ НА УВИД 

 

Све информације којима располаже, а које су настале у његовом раду или у вези са 

његовим радом, Завод ће саопштити тражиоцу информација или ставити на увид 

документ који садржи тражену информацију, или му издати копију документа у складу 

са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим у 

случајевима када је то право ограничено овим Законом.   

22. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези 

са радом Завода и које се налазе на неком документу који је у поседу Завода, може се 

поднети Заводу на неки од следећих начина:   

 

 писаној форми преко секретаријата Завода у управној згради, Београд, Кнеза 

Вишеслава 72  

 електронској форми на е-маил: rzs@rzsport.gov.rs  

 

Истичемо да у вези са подношењем захтева и остваривањем права на приступ 

информацијама:    

 

1. Свако (домаће и страно, физичко и правно лице) може да поднесе захтев за 

приступ информацијама;   

mailto:rzs@rzsport.gov.rs
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2. Захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца 

захтева и што прецизнији опис информације која се тражи;   

3. У захтеву се не мора навести разлог за тражење информације;   

4. Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити 

нешто од следећег: увид у документ који садржи информацију, копија документа 

на којем се информација налази, обавештење о томе да ли орган поседује 

информацију обавештење о томе да ли је информација доступна;  

5. У вези са остваривањем овог права могуће је наплатити само трошкове 

умножавања и упућивања копије документа који садржи тражену информацију, а 

не и друге евентуалне трошкове које орган има у вези са поступањем по 

захтеву.Трошкови се могу наплатити у складу са Уредбом и Трошковником који 

је утврдила Влада. На основу тог прописа, трошкови који се могу наплатити су 

следећи:    

 

Копија документа по страни:   

на формату А3-  6 динара  

на формату А4-  3 динара                                     

       

Копија документа у електронском запису:   

ЦД -35 динара  

ДВД -40 динара     

Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик - 30 динара   

Упућивање копије документа трошкови се обрачунавају према редовним 

износима у ЈП ПТТ Србије   

У колико висина нужних трошкова за издавање копија документа на којима се 

налази информација од јавног значаја прелази износ од 500 динара тражилац 

информације је дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 

50% од износа трошкова према овом трошковнику.   

Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања 

нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50 динара, а 

посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или 

телефакса.     

Напомињемо да Завод до сада није наплаћивао ни трошкове умножавања ни 

трошкове упућивања тражених докумената.    

 

6. Завод је дужан да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 

15 дана или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације. Обавеза да се 

информација достави „без одлагања“ је основна и значи да ће Завод одговорити 

по захтеву одмах чим буде у прилици да то учини. Информације које се односе на 

питање од значаја за живот и здравље људи, Завод ће дати у року од 48 сати, ако 

не буде у могућности да то учини одмах. Све друге информацијеЗавод ће дати у 

року од 15 дана. Изузетно, кад није могуће захтеву удовољити у року од 15 дана 

због потребе да се тражене информације прикупе, Завод ће о томе обавесетити 

тражиоца у року од седам дана од пријема захтева, и уједно ће тражиоца 

обавестити у којем року ће удовољити захтеву. Тај додатни рок не може да буде 

дужи од 40 дана.    

7. Завод је обавезан да или омогући приступ информацијама или донесе Решење 

којим ће захтев у потпуности ли делимично одбити из разлога који су одређени 

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значауја.Игнорисање 
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захтева и упућивање неформалних обавештења уместо поступања по захтеву није 

допуштено;    

8. У случају да Завод донесе решење којим се захтев одбија, или у случају да 

пропусти да донесе такво решење или удовољи захтеву у року, подносилац 

захтева има право да покрене управни спор.Управни спор се покреће 

подношењем тужбе Управном суду, у року од 30 дана од дана достављања 

решења, односно у року од 60 дана од истека рока у коме је требало поступити по 

захтеву.    

9. Подносилац захтева има право да покрене управни спор и у односу на закључак 

којим се његов захтев одбацује као неуредан,у року од 30 дана од дана 

достављања закључка. 
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Образац захтева: Захтев заводу  

Република Србија  

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије  

11030 Београд  

Кнеза Вишеслава 72       

 

З А Х Т Е В 

За приступ информацији од јавног значаја 

 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја (сл.гласник РС бр.120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021), од горе наведеног 

органа јавне власти тражим да ми омогући да сотварим право на приступ информацијама 

на један од следећих начина (заокружити редни број или редне бројеве):  

 

1. Да ме обавести да ли поседује информацију на коју се односи захтев  

2. Да ме обавести да ли је тражена информација иначе доступна  

3. Да ми омогући да остварим увид у документ који садржи тражену информацију 

4. Да ми достави копију документа који садржи тражену информацију  

5. Да ми достави копију документа који садржи тражену информацију обавештење 

да ли поседује тражену информацију:  

5.а) поштом, на адресу ___________________________________________________ 

5.б) електронском поштом, на адресу _______________________________________ 

5.ц) факс, на број_____________________________________________ ____________   

 

Тражена информациаја или назив документа:   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(описати што прецизније информацију која се тражи, навести друге податке који 

олакшавају проналажење тражене информације)        

 

 

_________________________________  

Име и презиме или назив 

У ____________________________       _________________________________  

Адреса 

Дана ___________ 202___године      _________________________________  

  Други подаци за контакт 

 

_________________________________  

Потпис 
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Образац захтева: Тужба против одлуке Завода   

 

Република Србија  

Управни суд  

Немањина 9  

11000 Београд       

 

 

Т У Ж Б А 

Због ускраћивања права на приступ информацијама од јавног значаја 

 

 

На основу члана 27. став.1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја (сл. Гласник РС. Бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021), подносим 

тужбу против решења/закључка Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, 

Београд, Кнеза Вишеслава 72 број________________ од ____202____  

 

Сматрам да је при доношењу овог решења/закључка погрешно применјен закон 

из следећих разлога: _________________________________________________________    

и предлажем да суд поништи оспорени акт.     

 

 

 

_________________________________ 

име презиме или назив   

У __________________________  

Дана_______________________   

_________________________________  

адреса и место становања или седиште   

 

_________________________ 

 други подаци за контакт   

________________________ Потпис           

Прилози: 1. 2. 3. Копија решења/закључка Копија захтева за приступ информацијама 

Оригинак пуномоћја (ако се подноси преко пуномпћника) 


