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ионирски дани Савезног завода за физичку
културу (назив од 1956. године), темељили
су се на интересу развоја културе спорта у
име здравије нације. Покретање медицинске
бриге о спортистима, давне 1969. године, допринело
је да Југословенски завод за физичку културу постане
заштитни знак Града, с обзиром на то да су лекари
као део здравственог система деловали по спортским
центрима, клубовима и у Скупштини града.
Стручни тимови педагога физичке културе радили су
на изради програма наставе физичког васпитања за
целокупан систем образовања старе Југославије, а
80-их година Југословенски завод за физичку културу
и медицину спорта служио је као центар за припреме
и тестирања врхунским спортским екипама СССР-а,
Бугарске, Мађарске.
Значајан углед обезбедили су и великани наше
кошарке Ранко Жеравица и Бора Ценић, који су као
сарадници научне установе пратили развој младих
нараштаја у хали Дома спортова. У истом спортском
комплексу Љубомир Ивановић Геџа био је ослонац
полазницима школе рвања.
Као одговор на несавесне спортске одлуке, које
су могле да угрозе здравље спортиста и углед
који је држава уживала, средином 70-их година
самоиницијативно су, у оквиру научноистраживачког
центра, формиране и прве лабораторије за допинг
контролу.
Потврда вредности вишедеценијског деловања
Југосло-венском заводу за физичку културу стигла је
у виду добијања званичног организатора здравствене
заштите учесника Зимских олимпијских игара
одржаних у Сарајеву 1984. године.
Економски потреси и осцилације у друштву на нивоу
државе пренели су се и на Југословенски завод. Зенит
достигнут 80-их година прошлог века благо је опадао
и због све лошије политике вредновања знања, што је
крајем 80-их условило стагнацију, да би почетком 90их година резултирало пропадањем спортске инфраструктуре и одливањем стручног кадра.
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Завод за спорт и
медицину спорта
РС данас
Данас Завод за спорт и медицину
спорта РС делује у интересу очувања
здравља спортиста и свих учесника
у спортским активностима, али исто
тако ради у циљу побољшања свих
неопходних карактеристика за добар
спортски учинак такмичара.
У интересу остварења високих циљева
континуирано се усавршавају научни
и стручни потенцијал, технологија
рада, као и спортски објекти. Све већи
изазови врхунског спорта условили
су сарадњу са спортским и другим
компатибилним научним установама у
земљи и иностранству.
На простору од 42 хектара налазе се
лабораторије за спортско-медицинске
прегледе, моторичка и психолошка
тестирања, затворени и отворени
спортски терени, трим-стаза,
комплекс отвореног пливалишта
Кошутњак, атлетски стадион,
Национални тренинг центар. У свом
власништву Завод има и Хотел Трим
као и Омладински спортски камп
Караташ, чиме је омогућен боравак
домаћим и страним спортистима,
уз квалитетно праћење у свим
неопходним сегментима за тренинг
или такмичење.
Од оснивања постоји и библиотека
фонда од 8.075 јединица садржаја
о спорту, као и 388 серијских
публикација доступних у електронском
издању.
Простор читавог комплекса доступан
је и за лица са посебним потребама.

З

авод за спорт и медицину
спорта Републике Србије
поносно корача кроз седму
деценију свог постојања,
крчећи пут ка Олимпу у дугој колони
спортиста, освајача медаља са ових
простора. Настао као Југословенски
завод за физичку културу, из потребе
да се установи и изгради систем
физичке културе и програмира
њен даљи развој у новонасталој
социјалистичкој држави, Завод је
добио улогу водеће институције
за стручну подршку непосредној
пракси и у том правцу је и
развијао све своје ресурсе,
почев од кадровских, техничко
технолошких до материјалних,
при чему је постао база за
истраживање и програмирање
токова развоја у области
физичке културе, едуковања и
стручног усавршавања спортских
стручњака, валоризацију појединих спортских програма,
контролу тренираности врхунских спортиста и посебно
стручно саветодавну помоћ како
тренерима и осталим спортским
стручњацима, тако и у другим
сегментима развоја спорта.
Кроз своју богату историју
Завод је имао и успоне и
падове, али никада није губио
своју функцију и увек је био
стожер развоја спорта како
раније у Југославији, тако
и сада у Србији, и врло често
превазилазећи државне границе.
Захваљујући доброј државној политици у којој је Завод за спорт и
медицину спорта Републике Србије у
новом Закону о спорту добио посебну
улогу, као и напорима руководства
и запослених, наша установа се
данас може похвалити резултатима

који указују на високе домете
стручног рада који значајно утичу на
успешност система спорта у Србији,
што нашу земљу чини једном од
најуспешнијих спортских нација у
свету, а спорт најуспешнијим српским
брендом.
Новим Законом о спорту, Влада
Републике Србије је Заводу за
спорт и медицину спорта Републике

Србије поверила послове вођења
Националних евиденција у области
спорта и надзора над стручним
радом у спорту, који су, поред већ
прописане дугогодишње делатности
Завода, од пресудног значаја
за здраво и сигурно бављење
физичким активностима, почев од
деце и омладине, рекреативаца
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па до перспективних и врхунских
спортиста, који у Заводу, захваљујући
пре свега интердисциплинарном
стручном кадру и најсавременијој
дијагностичкој опреми, имају
врхунски стручни третман.
Наша установа настоји да прати
најсавременија стручна и технолошка
достигнућа која доприносе
успешности тренажног процеса,
кроз перманентно стручно
усавршавање својих кадрова
и набавку најсавременије
опреме, а може се похвалити
и амбициозним плановима
изградње нових спортских
објеката. Држава је одобрила
изградњу мултифункционалне
дворане и вештачке стене,
које ће допунити већ богати
спортски комплекс новим
садржајима, а за које су већ
планирана средства у буџету.
Уз реконструкцију Омладинског
спортског кампа у Караташу,
која је у завршној фази а који
је држава поверила нашој
установи на управљање, Завод
за спорт и медицину спорта
ће бити тренажна база каквом
се може похвалити ретко која
држава у свету.
Велика је част али и одговорност,
бити на челу институције као што
је Завод за спорт и медицину
спорта Републике Србије. Као
директор Завода, заједно са
својим сарадницима, трудим се да из
дана у дан будемо што бољи као тим
који може одговорити све разуђенијим
и све суптилнијим потребама не само
врхунских спортиста, већ и деце,
омладине и рекреативаца, а да притом
будемо снажан ослонац држави у
планирању и спровођењу стратешких
одлука у области спорта.
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СТРУЧНИ КАДАР

СЕКТОР МЕДИЦИНЕ СПОРТА

СТРУЧНИ КАДАР ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЧИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
МЕДИЦИНЕ СПОРТА, ТЕХНОЛОГИЈЕ ТРЕНАЖНОГ ПРОЦЕСА (УКЉУЧУЈУЋИ И ВЕЖБАЊЕ РАДИ ЗДРАВЉА),
ПСИХОЛОГИЈЕ СПОРТА (НАЈМОДЕРНИЈА ОПРЕМА ЗА СПОРТСКО-МЕДИЦИНСКУ, ПСИХОЛОШКУ И МОТОРИЧКУ
ДИЈАГНОСТИКУ, ПРИМЕНА САВРЕМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ТЕСТИРАЊА), ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ
ДЕЛАТНОСТИ У СПОРТУ. ДЕЛУЈЕ И ПРАВНА, ЕКОНОМСКА И МАРКЕТИНШКА СЛУЖБА КАО И КАДАР РАЗЛИЧИТИХ
ПРОФИЛА КОЈИ СЕ БАВИ ОДРЖАВАЊЕМ ВЕЛИКОГ КОМПЛЕКСА.

У СУСРЕТ ДРУГОЈ СРПСКОЈ
МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ
МЕДИЦИНЕ СПОРТА
23. до 25. маја 2019. године у Центру Сава
Завод за спорт и медицину спорта РС ће бити домаћин 2.
Српске међународне конференције медицине спорта која
ће се одржати од 23. до 25. маја у Центру Сава.
У сарадњи Завода за спорт и медицину спорта РС,
Интернационалне Федерације медицине спорта
(ФИМС) и Удружења за медицину спорта Србије, а под
покровитељством Министарства омладине и спорта,
одржава се научна конференција медицине спорта на којој
учествује 30 домаћих и иностраних еминентних предавача.
Прва Српска међународна конференција спортске медицине
одржана је 2015. године у сарадњи са клиником Аспетар
из Катара, специјализованом за ортопедију и медицину
спорта. Друга Српска међународна конференција медицине
спорта прилика је да се усвоје нова, потврђена сазнања,
и имплементирају у пракси како би се унапредио рад и
очувало здравље спортиста. Осим предавања, слушаоци
имају могућност да узму учешће у показним радионицама
где се кроз практичан приказ врши обука.
Предавачи на 2. Српској конференцији медицине спорта
су лекари различитих специјалности и спортски стручњаци
из земље и света, а очекује се преко 1.000 учесника.
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УЧЕСНИЦИ НА
КОНФЕРЕНЦИЈИ
• ПРОФ. ЈАНИС ПИТСИЛАДИС (ФИМС/УК)
• ПРОФ. ФАБИО ПИГОЗИ (ФИМС/ИТАЛИЈА)
• ПРОФ. ДЕМИТРИ КОНСТАНТИНОУ
(ФИМС/ ЈУЖНА АФРИКА)
• ПРОФ. ВИКТОРИЈА БАДТИЕВА (ФИМС/РУСИЈА)
• ПРОФ. МАТС БОРЈЕНСОН (ФИМС/ ШВЕДСКА)
• ПРОФ. ЏЕЈМС БИЛЗОН (ФИМС/УК),
• ПРОФ. ЏЕРОЕН СВАРТ (ФИМС/ЈУЖНА АФРИКА)
• ПРОФ. МИНХАО КСИ (ФИМС/КИНА)
• ПРОФ. ЕМИН ЕРГЕН (АСПЕТАР/ТУРСКА)
• БРАЈЕШ МИТАЛ (УАЕ)
• МУРАД ГРАИРИ (ФИФА ЗДРАВСТВЕНИ
ЦЕНТАР ДУБАИ, УАЕ)
• ЈАСИН ЗЕРГУИНИ (УАЕ)
• НАЕЛ ЕЛ ШАЛ (УАЕ)
• ПРОФ. РАДО ПИШОТ (СЛОВЕНИЈА) И МНОГИ ДРУГИ.

С

ектор медицине спорта обавља прегледе
врхунских спортиста и свих учесника у
спортским и рекреативним активностима.

Медицински прегледи врхунских такмичара
се обављају у складу са Правилником о
утврђивању здравствене способности спортиста
и такмичара, где је јасно одређена врста
медицинских прегледа и тестирања за
сваку категорију спортиста. Правилником
је прецизирано да се прегледи обавезно раде
на шест месеци, осим уколико не постоје
индикације да се медицинска провера и
тестирање спроведу раније.

Медицински прегледи и тестови подразумевају
лабораторијску дијагностику, антропометријска
мерења, ултразвучни преглед срца,
спирометријска испитивања, ергометријска и
ергоспирометријска тестирања. Прегледи се
употпуњују саветима о правилној исхрани и
суплементацији спортиста и рекреативаца.
Кабинет за физикалну медицину и рехабилитацију
делује у сврху превенције, дијагностике
и терапије спортских повреда и стања
претренираности. Реализују се и превентивнокорективне вежбе у циљу кориговања постуралних
поремећаја свих узрасних категорија спортиста.

ПРЕГЛЕДИ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
СПОРТИСТА НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА
Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије је отворио неколико здравствених јединица
у интересу стварања квалитетне здравствене заштите спортиста и рекреативаца. Осим
централног одељења медицине спорта Кошутњак и најстарије амбуланте за здравствену заштиту
спортиста Ташмајдан, активне су и јединице медицине спорта у Пироту и Косовској Митровици.

На територији Косова и Метохије, Пирота, Ташмајдана,
Кошутњака обављено је 14.843 прегледа

БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ДЕЦЕ ОД 6 ДО 14 ГОДИНА
У складу са Законом о спорту Републички фонд за здравствено осигурање финансира прегледе учесника
спортских активности од 6 до 14 година старости које реализује Завод за спорт и медицину спорта РС.
У 2018. години обављено је 5.778 прегледа
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СЕКТОР ЗА СТРУЧНИ И
РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА
МОТОРИЧКА ИСТРАЖИВАЊА
И АНАЛИТИКУ У СПОРТУ

ПСИХОЛОГИЈА СПОРТА

Т

за психолошку дијагностику спортистима пружа и
саветодавно консултативне услуге у различитим фазама
предтакмичарског, такмичарског циклуса и након спортског
наступа.

им психолога примењује батерију психолошких
тестова који садрже инструменте за процену
нивоа спортске такмичарске анксиозности,
развијености психолошких вештина за
превладавање стреса у спорту, као и спортског
самопоуздања и самопоштовања. У понуди једине
званичне лабораторије за психологију спорта у земљи су
и тестови за процену интензитета и структуре спортске
мотивације и примена психолошких стратегија и вештина
током извођења којима се процењују начини реаговања
спортиста у специфичним спортским ситуацијама.
За екипне спортове доступни су тестови Социометрије,
као показатељи квалитета играчке и социјалне
интеракције унутар спортског колектива.
Стручни сарадници Лабораторије за психологију спорта
користе и савремени Биофидбек инструмент уз помоћ
којег могу да се прате психофизиолошки процеси којих
испитаник обично није свестан а над којима се може
успоставити вољна контрола. Повратне информације
добијене преко савремене мерне технологије омогућавају
процес учења потребних психолошких техника како би
се остварио успешан такмичарски наступ. Лабораторија

У 2018. години Лабораторија за психолошка
истраживања имала је 936 корисника

БРОЈ ТЕСТИРАЊА ЈЕ ПРЕМАШЕН ЗА 63,1% У ОДНОСУ НА ПРЕДВИЂЕНИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ.
ОБАВЉЕНО ЈЕ 2.447 ТЕСТИРАЊА РАЗЛИЧИТИХ КАТЕГОРИЈА СПОРТИСТА

СТРУЧНА ПОДРШКА САВЕЗИМА И КЛУБОВИМА
Тим психолога пружа стручну подршку кроз
организоване едукације на бројним скуповима, а део
је и стручног савета неколико спортских организација
у оквиру којих се реализују и предавања у различитим
сферама психологије спорта за тренере, родитеље и
спортисте.
Узимајући у обзир карактеристике одређених спортиста,
специфичност појединих спортских дисциплина као и
карактеристике спортске групе, стручно саветодавна
помоћ организује се и засебно за тренере, у циљу
мобилисања свих потенцијала такмичара за учешће на
важним спортским манифестацијама.
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3Д КИНЕМАТИЧКА АНАЛИЗА - ЈЕДИНСТВЕНО У СРБИЈИ

У

кинетичког ланца, уз оцену симетрије тела у целини.
Шира слика о биомеханици тела може да се добије
уколико се, уз статичко постуралну анализу, изврши и
оцена различитих моторичких вештина или специфичних
моторичких кретања.
Свеобухватна слика о функцији локомоторног
апарата обухвата и процену неуромишићне функције
на изокинетичком динамометру, као и мерење
амплитуде покрета зглобова који учествују у извођењу
специфичних спортских покрета.

интересу квалитетног сагледавања могућности
врхунских такмичара набављен је 3Д систем за
кинематичку анализу кретања који представља један
од основних стубова интегралног процеса тестирања.
Свеобухватна процена функција система за кретање,
стандардно заступљена у дијагностичкој понуди, у
великој мери унапређена је применом 3Д кинематичке
анализе постуралног статуса у статичким условима и
кретању. Овај вид мерења може да обезбеди прецизне
информације о структуралним девијацијама унутар
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ИЗОКИНЕТИЧКИ
ДИНАМОМЕТАР

С

авремена лабораторија за моторичка истраживања и аналитику
у спорту применом изокинетичког динамометра пружа увид
у процену неуромишићних функција. Приликом тестирања
заступљено је прецизно мерење великог броја варијабли
различитих покрета сегмената тела у великом опсегу различитих брзина
и режима рада. На овај начин стиче се детаљан увид у ниво тренираности
и способности испитаника, у зависности од врсте спорта којим се бави.

ТЕСТИРАЊЕ НА ИЗОКИНЕТИЧКОМ
ДИНАМОМЕТРУ ОМОГУЋАВА:
• праћење односа различитих мишићних група које изводе одређени моторички
задатак, као и напредак способности након спровођења ретеста;
• анализу записа на основу које може да се уочи тежина и специфичност повреде, уз
прецизне информације о скривеним узроцима повреда и јасну оцену пада способности;
• безбедну примену у фази рехабилитације, где се уједно прати и опоравак спортиста.
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Биомеханичка лабораторија омогућава реализацију бројних тестова у
складу са стандардима које савремени спорт намеће. У сврху усавршавања
методологије рада аналитике и дијагностике у спорту креирани су
протоколи за лабораторијско тестирање фудбалских репрезентативних
селекција, учесника ОИ младих, кошаркаша, стипендиста Министарства
омладине и спорта. Израђени су и протоколи за функционално тестирање
у односу на специфичност спорта и спортске дисциплине.

АНАЛИЗА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ
У складу са граном спорта и дисциплином коју спортиста тренира, врши
се и процена моторичких способности батеријом специфичних тестова у
лабораторији или у простору за тренинг, односно такмичење спортиста.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
И РЕКРЕАЦИЈУ

БИЛТЕН ЗДРАВЉА И СПОРТА

БЕСПЛАТНИ
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ
САДРЖАЈИ
Од свог оснивања Завод за спорт
и медицину спорта РС отпочео је
са развојем спорта и подизањем
спортске културе на нивоу Републике. Са тим циљем формиране су
прве бесплатне школе спорта, а та
пракса се негује и данас. У сарадњи са
Секретаријатом за спорт и омладину Града
Београда, у време зимског и летњег
распуста, реализују се бројне рекреативне
активности, односно бесплатни спортски
кампови за ученике основних и средњих
школа. У оквиру зимског спортског кампа
школе кошарке и стоног тениса, фитнес
за ученице, као и школу пливања
похађало је око 200 ученика.

Комерцијална и бесплатна рекреација

В

исококвалификовани спортски
стручњаци водеће установе
спорта осмислили су спортскорекреативне садржаје и друге
програме са јасном тежњом да се негује
систематичан приступ у раду, водећи
рачуна о осетљивости развоја (деце
и младих), узрасту и полу, физичким
могућностима корисника, а уз примену
релевантних савремених достигнућа.
Одељење за физичко васпитање и
рекреацију реализује бројне бесплатне
и комерцијалне садржаје у објектима
за спорт и рекреацију.

ЛЕТЊА ШКОЛА
ПЛИВАЊА
У летњој школи пливања учешће је узело
преко 100 деце из 16 школа са шест
градских општина.
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ТРИМ ПРОГРАМ ЗА ДАМЕ
Рекреативни програм је намењен женској
популацији свих узрасних категорија.

516

ТЕРЕТАНА НАЦИОНАЛНОГ
ТРЕНИНГ ЦЕНТРА

корисница

ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА
РАД СА ДЕЦОМ И МЛАДИМ СПОРТИСТИМА
Циљ програма превентивно–корективне гимнастике је да се ефикасном
методологијом рада обезбеди основа за формирање доброг обрасца
држања тела, а самим тим омогући и добар постурални статус.
Превентивно-корективна гимнастика је осмишљена за децу код које
је установљен одређен деформитет тела, али обухвата и школарце
код којих постоји индиција да се наруши добра постура тела.

299

учесника
програма

ФИТ МАМА

75

корисница

З

авод за спорт и медицину спорта Републике
Србије покренуо је посебан програм за безбедно
рекреативно вежбање жена након порођаја,
који је базиран на утемељеним светским
научним студијама. Циљ програма је да се адекватним
физичким вежбањем позитивно утиче на опште
психофизичко здравље породиља како би се
поступно вратиле у стање пре трудноће и порођаја.
Сам програм је конципиран тако да породиље (у
присуству беба) већ од шесте недеље могу да учествују
у добро дозираној рекреацији која траје сат времена.
За вежбање се користе отворени терени, као
и простране сале специјализоване за овај вид
рекреације. Организовану рекреацију реализује
стручно лице чија је специјалност физичко
вежбање у трудноћи и након порођаја.
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Савремене справе за
вежбање постављене су на
170 метара квадратних у
сали са гуменом подлогом.
Простор за вежбање има
комплетну опрему за тренинг
и фитнес, као и природан
извор светлости и добру
вентилацију. Обележен је
издвојени део за дизаче
тегова, а на располагању је
и стручно лице одговорно за
реализацију тренинга.
Комерцијални корисници –
14.550 учесника

ПЛИВАЊЕ
ЗА СТАРИЈЕ
СУГРАЂАНЕ

ШКОЛА
ПЛИВАЊА
ЗА ДЕЦУ
И МЛАДЕ
На затвореном базену
Националног тренинг центра
реализује се школа пливања
за децу и младе.
Школа пливања - 234 учесника

Бесплатна среда за ученике
основних и средњих школа током
летње сезоне купања.
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Програм бесплатног пливања
за кориснике преко 50 година
старости реализује се током
целе календарске године
уз подршку Секретаријата
за спорт и омладину Града
Београда.
У оквиру Националног центра
за развој спорта и рекреације
и Отвореног пливалишта
Кошутњак стационирана је и
медицинска служба.
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ОСК КАРАТАШ ТОКОМ
ЛЕТА БАЗА ЗА
ПЕРСПЕКТИВНЕ СПОРТИСТЕ

АДАПТИРАНИ ОБЈЕКТИ

У протекле четири године
адаптирани су бројни
објекти спортске намене.
Прво-битно је, уз подршку
Мини-старства омладине
и спорта, реконструисан
Омладински спортски
камп Караташ, потом су
отворени базени Кошутњак
и Хотел Трим. У 2018.
години адаптирана је тримстаза и реконструисани су
отворени терени унутар
трим-зоне. Игралиште за
фудбал пресвучено је новом
травнатом подлогом.
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В

елики спортски комплекс Караташ у потпуности је реконструисан и
у служби је развоја школског, универзитетског и врхунског спорта.
У функцији је савремена спортска инфраструктура за развој
рукомета, кошарке, одбојке, тениса, а изграђен је и терен за
фудбал, као и терен за одбојку на песку. У оквиру пространог спортског
комплекса оформљена је и учионица за теоретску наставу, а изграђена
је и стена за спортско пењање, док је трим-стаза обновљена у целини.
У време лета на простору Омладинског спортског кампа Караташ,
који омогућава смештај за 350 корисника, реализују се бројне
припреме спортиста различитих категорија. У договору са лекарима,
психолозима и стручњацима за аналитику у спорту, спроводе се
медицински прегледи, психодијагностика и моторичка мерења.
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ОДЛУКОМ ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ИЗ 2014. ГОДИНЕ
ОМЛАДИНСКИ
СПОРТСКИ КАМП
КАРАТАШ ДАТ ЈЕ НА
УПРАВЉАЊЕ ЗАВОДУ
ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ
СПОРТА РС.
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ТРИМ СТАЗА
ПОСТАВЉЕНЕ СУ НОВЕ СПРАВЕ ЗА
ВЕЖБАЊЕ НА СТАЗИ ОД 1.200 МЕТАРА, А
МАЛЧ ПОДЛОГА ЗАМЕЊЕНА ЈЕ ТАРТАНОМ.
НОВИНА ЈЕ И ВИДЕО-НАДЗОР КАО И
ОСВЕТЉЕЊЕ ПУТЕМ ЕЛЕКТРИЧНОГ
НАПАЈАЊА ПОСТАВЉЕНО ЦЕЛОМ
ДУЖИНОМ СТАЗЕ, ЧИМЕ ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНО
НЕСМЕТАНО И БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ
И У ВЕЧЕРЊИМ САТИМА.

ХОТЕЛ ТРИМ
Хотел Трим функционално је повезан
са читавим спортским комплексом,
због чега је погодан за кондиционе
припреме спортиста. Смештајни
објекат егзистира као спортски хотел
отвореног типа, са капацитетом
за 56 гостију. Опремљеност кухињског блока и стручност лица
омогућава припремање хране према
индивидуалним потребама спортиста.
Уз подршку Министарства омладине
и спорта, у зони хотела изграђена
су два игралишта за децу млађег и
старијег узраста. У току 2018. године
забележено је скоро 6.000 гостију

ОТВОРЕНО
ПЛИВАЛИШТЕ
КОШУТЊАК

ОТВОРЕНА ИГРАЛИШТА У ТРИМ-ЗОНИ
Терени за фудбал, кошарку и одбојку потпуно су
сређени и доступни бесплатно на коришћење. На
сва три игралишта постављена је тартан подлога
и инсталиране су нове кошаркашке конструкције,
голови за мали фудбал, као и стубови за одбојкашку
мрежу. Осветљење и видео-надзор инсталирани су
на сваком игралишту понаособ, а постављени су и
нови инфо пултови, клупе и корпе за ситан отпад.

НАЦИОНАЛНИ ТРЕНИНГ
ЦЕНТАР ЗАВОДА ЗА СПОРТ база за врхунске спортисте и
рекреативце

Комплекс отвореног пливалишта Кошутњак
током летње сезоне купања пружа бројне
услуге професионалним спортистима, ђацима
и осталим корисницима услуга. Током лета
у функцији је пет базена, док се у зимским
месецима олимпијски базен наткрива и тако
остаје у функцији током целе године.

На простору од око 5.000 м2, налазе
се: мултифункционална хала, четири
сале, теретана, 25-метарски базен,
сауна, влажно и суво купатило.
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НОВИ ОБЈЕКТИ
Улагања у интересу очувања система спорта
ОДРЖАВАЊЕ ВИСОКИХ СТАНДАРДА УСЛУГА ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС НУЖНО
УКЉУЧУЈЕ И БРОЈНА УЛАГАЊА, КРОЗ РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ РАДА, АЛИ И КРОЗ УВОЂЕЊЕ
НОВИХ ТАКМИЧАРСКИХ ДИСЦИПЛИНА ЗА ВЕЖБАЊЕ И ИЗГРАДЊУ СПОРТСКИХ БОРИЛИШТА.

ИЗГРАДЊА
ВЕШТАЧКЕ СТЕНЕ ЗА
СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ
У мају 2019. године почиње
изградња две стене, боулдер стене
и друге чија је намена за тежинско,
брзинско и рекреативно пењање.
Изградња пењишта биће реализованa до јула 2019. године у
складу са стандардима Међународне
федерације за спортско пењање,
будући да је намера да објекат
служи и за одржавање значајних
међународних такмичења.
Влада Републике Србије, у сарадњи
са Међународном федерацијом
за спортско пењање, омогућила
је изградњу вештачке стене за
спортско пењање, водећи се
чињеницом да је Спортско пењање
уврштено у званичан програм
такмичења на Олимпијским играма
у Токију 2020. године.

РТСКИХ
ПОТПУНА РЕКОНСТРУКЦИЈА СПО
ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ ДЕЛИМИЧНА ИЛИ
.“
2021
ДА
ГРА
РС.
БЕО
РТА
НОМ
СПО
НУ
ПЛА
М
„ГЕНЕРАЛНИ
ЗА СПОРТ И МЕДИЦИ
ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗАВОДА
И
ЊА
РАД
ИЗГ
И
КАО
,
ЕНА
ТЕР
ОБЈЕКАТА И

ЛАЧКИХ СПОРТОВА
Е ДВОРАНЕ ЗА РАЗВОЈ БОРИДРА
ЛН
НА
ИО
КЦ
УН
ИФ
ЛТ
МУ
А
ДЊ
ТНИХ МЕТАРА.
ИЗГРА
16.000 КВА
РАЗВОЈ БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА НА
У ЦЕНТРА ЗА
ЗА РАД И САВЕЗУ
У ТОКУ СУ ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗГРАДЊ
И КАРАТЕ СПОРТА БИЋЕ ДОСТУПНА
РАЗВОЈ РВАЊА, ТЕКВОНДА, ЏУДО
ЗА
А
РАН
ДВО
НА
, А ЗАВРШЕТАК
НАЛ
2019
ЦИО
МАЈ
УНК
ЗА
ТИФ
МУЛ
ЊЕ ПЛАНИРАН ЈЕ
М САВЕЗУ СРБИЈЕ. ПОЧЕТАК ИЗГРАД
ЧКО
ЕЉА
СТР
И
ИЈЕ.
АЊЕ
СРБ
ПЕЊ
КО
ИКЕ
РТС
УБЛ
ЗА СПО
ВОЈЕНА ИЗ БУЏЕТА РЕП
2021. ГОДИНЕ. СРЕДСТВА СУ ИЗД
ОМ
ЕТК
ПОЧ
СЕ
Е
КУЈ
ОЧЕ
ОВА
РАД
18

19

БИЛТЕН ЗДРАВЉА И СПОРТА

ДЕШАВАЊА У ЗАВОДУ

Флоранс Коц у посети Заводу као
претходница посете министарке
спорта Француске

БИЛТЕН ЗДРАВЉА И СПОРТА

Министарка спорта Француске у
посети Заводу за спорт и медицину
спорта РС

Технички делегат Међународне
федерације за спортско пењање у
посети Заводу

Почетком јуна 2018. године министар омладине и
спорта Републике Србије Вања Удовичић је угостио
Лaуру Флесел, министарку спорта Француске, и
то у Палати Србија, где је и потписан Споразум о
сарадњи између директора ИНСЕП-а Ганиja Јалуза
и Горана Бојовића, директора Завода за спорт
и медицину спорта Републике Србије. Сарадња
две сродне установе спорта биће реализована на
више нивоа, а основа је прогресивно развијање
постојећих капацитета.

Кристоф Билон, технички делегат Међународне федерације
за спортско пењање, и Лазар Ђурић, председник Пењачког
савеза Србије, посетили су Завод за спорт и медицину
спорта РС, како би се пронашла одговарајућа локација за
изградњу вештачке стене за спортско пењање.
Влада Републике Србије даје снажну подршку за
изградњу објекта за спортско пењање у Кошутњаку,
узимајући у обзир деловање Завода за спорт и медицину
спорта РС и површину спортског комплекса који оставља
простора да се уведу нови, модерни спортски садржаји.

Споразум о сарадњи ИНСЕП-а и
Завода за спорт и медицину
спорта РС

Министар спорта пустио у рад
реконструисане терене Завода за спорт
и медицину спорта РС

Директор Завода за спорт и медицину спорта РС
Горан Бојовић и директор ИНСЕП-а Гани Јалуз
усагласили су ставове да је уједињено деловање пут
за јачање здравља, система спорта а самим тим и
двеју држава.
Уговором о сарадњи је предвиђена размена научних
сазнања, искуства, кроз едукацију за стручњаке у
спорту и спортске стручњаке. Узајамно деловање
односи се и на усаглашавање прописа, планирање и
изградњу значајних спортских центара, уз јасан увид
у квалитет и ефикасност управљања објектима.

Министар омладине и спорта Вања Удовичић пустио је
у рад реконструисане терене у Кошутњаку. Делегација
Министарства спорта и управа Завода за спорт и медицину
спорта РС, са директором Гораном Бојовићем на челу,
обишли су реконструисане терене за одбојку, рукомет и
кошарку који се налазе у оквиру трим-зоне, као и терен за
мали фудбал у близини Националног тренинг центра.

Учешће на Сајму спорта
Завод за спорт и медицину спорта РС учествовао је
седму годину заредом на Сајму спорта. Масовну спортску
манифестацију у новембру 2018. године отворио је
министар омладине и спорта Вања Удовичић, у присуству
председника Спортског савеза Србије Давора Штефанека
и прослављеног фудбалера Дејана Станковића. Свечаном
отварању присуствовали су и бројни министри Владе
Републике Србије, као и бројни спортски функционери
кровних установа спорта. Завод за спорт и медицину
спорта РС дуги низ година подржава активности којима
се промовишу спорт и здрав живот, па тако и Сајам спорта
који је на једном месту окупио 150 територијалних савеза и
87 националних гранских савеза.

ИНСТИТУТ СПОРТА ФРАНЦУСКЕ (ИНСЕП),
ОСНОВАН 1975, ПОСЕДУЈЕ СПОРТСКЕ ОБЈЕКТЕ
ЗА СКОРО СВЕ ОЛИМПИЈСКЕ СПОРТОВЕ. У
СКЛОПУ ОЛИМПИЈСКОГ КОМПЛЕКСА ПОСТОЈЕ
БИБЛИОТЕКА, АУДИТОРИЈУМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
РАЗЛИЧИТИХ СКУПОВА, МЕДИЦИНСКИ
ИНСТИТУТ, ЦЕНТАР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ,
НЕКОЛИКО ФИТНЕС ЦЕНТАРА УЗ НАЈМОДЕРНИЈА
ОТВОРЕНА И ЗАТВОРЕНА БОРИЛИШТА ЗА
РАЗЛИЧИТЕ СПОРТОВЕ. У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА
ИЗГРАЂЕН ЈЕ И ДЕО ЗА РУЧАВАЊЕ, УЧЕЊЕ,
А ПОСТОЈИ И ПОСЕБАН БЛОК ЗА СПАВАЊЕ.
ЗВАНИЧНИ ПОДАЦИ УКАЗУЈУ ДА ЈЕ ПОЛОВИНА
ОЛИМПИЈСКИХ ШАМПИОНА ФРАНЦУСКЕ
ПОНИКЛА БАШ У ИНСЕП-У.

Аташе за француски језик Француског културног
центра у Београду, Флоранс Коц, посетила је
Завод за спорт и медицину спорта Републике
Србије и уједно најавила званичну посету
министарке спорта Француске Лауре Флесел.
Министар омладине и спорта Републике Србије
Вања Удовичић се током радне посете Француској
сусрео са министарком спорта Француске Лауром
Флесел, и том приликом јој је упутио званичан
позив да посети Београд, имајући у виду начин
рада и деловања Националног института за спорт
Француске (ИНСЕП).
20

Сарадња са Факултетом за спорт и физичко
васпитање Универзитета Црне Горе
Потписан је споразум о сарадњи са Факултетом за спорт
и физичко васпитање из Никшића. Сарадња се односи
на размену искуства у области научног и стручног
образовања и усавршавања, али укључује и удружено
деловање на изради и реализацији пројеката.
21
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СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

ИНДОК ОДЕЉЕЊЕ
НАЦИОНАЛНE ЕВИДЕНЦИЈE У ОБЛАСТИ
СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Ј

едaн од најзначајнијих послова у оквиру делатности Завода за спорт и медицину
спорта Републике Србије, а пре свега Информационо-документационог (ИНДОК)
одељења, јесте вођење Националних евиденција у области спорта, што
подразумева прикупљање и обраду података, као и периодично објављивање и
публиковање збирних података из националних евиденција.
Вођење националних евиденција у области спорта Републике Србије је законска
обавеза, декларативно прихваћена као једна од основних делатности, односно
као поверени посао (чл. 107, став 2. тачка 4. Закона о спорту РС „Службени
гласник РС“, бр. 10/2016).
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НАЦИОНАЛНУ БАЗУ ПОДАТАКА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЧИНИ
САДРЖАЈ КОЈИ ОБУХВАТА ДЕВЕТ ВРСТА МОДУЛА:
1.
2.
3.
4.
5.

КАТЕГОРИСАНИХ И ДРУГИХ СПОРТИСТА ТАКМИЧАРА
ПРЕДУЗЕТНИКА У СПОРТУ
ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА
СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА И СТРУЧЊАКА У СПОРТУ
РЕАЛИЗАТОРА ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ
ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА
6. СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
7. ВЕЛИКИХ МЕЂУНАРОДНИХ СПОРТСКИХ ПРИРЕДАБА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
8. РЕЗУЛТАТА СПОРТИСТА И НАЦИОНАЛНИХ
СПОРТСКИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА
ВЕЛИКИМ МЕЂУНАРОДНИМ СПОРТСКИМ
ТАКМИЧЕЊИМА И НАЦИОНАЛНИМ СПОРТСКИМ
ТАКМИЧЕЊИМА
9. ФИЗИЧКИХ СПОРТСКИХ ПОВРЕДА И НАЧИНА
ЊИХОВОГ ЛЕЧЕЊА ВРХУНСКИХ СПОРТИСТА
И СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНИХ СПОРТСКИХ
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Успостављен је јасан систем за вођење националних евиденција у области спорта Републике Србије. Израђен је
софтвер у циљу стварања јединствене, централне базе обрађених података. Овакав начин прикупљања омогућава
квалитетну обраду релевантних и потпуних информација о свим чиниоцима система спорта у земљи. На основу
тих информација омогућено је да се потпуније сагледа стање спорта у Републици и правовремено донесу одлуке
у циљу јачања система спорта.

НАДЗОР НАД СТРУЧНИМ
РАДОМ У ОБЛАСТИ СПОРТА
Страница за улазак у базу Националних евиденција у области спорта
На основу члана 168. став 11. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), донет је Правилник о
Националним евиденцијама у области спорта којим се прописују садржај, начин вођења, као и начин и услови
коришћења података из евиденција.
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З

регистровану делатност. Именовани надзорници, по
потреби, могу да дају предлог мера за унапређење
квалитета рада, док тежи облици прекршаја могу да
се санкционишу. Овакав систем праћења квалитета
рада дугорочно омогућава да се систем спорта
усклади са законски дефинисаним стандардима,
као и да се стручно деловање у сфери спорта
подигне на виши ниво и усклади са савременим
научним тенденцијма.

авод за спорт и медицину спорта Републике
Србије обавља надзор над стручним радом
у области спорта. Увид и процена квалитета
рада у спорту подразумева анализу стручног рада
спортских организација и спортских стручњака
који обављају активности и делатности прописане
важећим Законом о спорту. Спортски стручни
надзорници врше увид у рад спортске организације
и прате ниво поштовања прописа у односу на
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ПУБЛИКАЦИЈА
„РЕЗУЛТАТИ
СПОРТИСТА СРБИЈЕ“

ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА
СПОРТИСТА СРБИЈЕ
У 2018. ГОДИНИ

О

вим прегледом су
обухваћена сва
велика међународна
такмичења на којима
су спортисти Србије освојили
значајне резултате у 2018.
години. Приказане су медаље
и њихови освајачи на свим
такмичењима у сениорској,
јуниорској и кадетској
конкуренцији.

З

авод за спорт и медицину
спорта Републике
Србије објављује
публикацију„Резултати
спортиста Србије“ као годишњи
преглед највећих српских
спортских домета. Прикупљање
и издавање резултата спортиста
за претходну годину реализује
се у сарадњи са Спортским
савезом Србије и Националним
гранским савезима, а у интересу
праћења успешности српског
спорта.
Публикација је документ на
основу кога Министарство
омладине и спорта и остале
спортске структуре врше
евалуацију, планирање и
расподелу новчаних средстава.
Од 2000. године формирана
је централна база података
о резултатима спортиста
Србије доступна за јавност
на званичном сајту Завода.

Спортисти Србије су у 2018.
години, према подацима
националних спортских савеза,
освојили укупно 789 медаљa
у 47 категорисаних спортских
грана. У сениорској, јуниорској
и кадетској конкуренцији
спортисти Србије освојили су
271 златну, 208 сребрних и 310
бронзаних медаља.
Од укупно освојених 789
медаља, 420 медаља су
освојили такмичари у
сениорској, 236 такмичари
у јуниорској а 133 медаље
такмичари у кадетској
конкуренцији. Од укупног броја
освојених медаља, 484 медаље
су освојене у мушкој, а 305
медаља је освојено у женској
конкуренцији.
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На СВЕТСКИМ ПРВЕНСТВИМА у 2018. години спортисти Србије
су освојили укупно 76 медаља у 22 категорисанe спортскe
гранe, од тога 23 златнe, 22 сребрнe и 31 бронзану медаљу.
На СВЕТСКИМ КУПОВИМА у 2018. години спортисти Србије
су освојили укупно 133 медаље у 19 категорисаних спортских
грана, од тога 52 златне, 31 сребрну и 50 бронзаних медаља.
На ЕВРОПСКИМ ПРВЕНСТВИМА у 2018. години спортисти Србије
су освојили укупно 138 медаљa у 26 категорисаних спортских
грана, од тога 30 златних, 40 сребрних и 68 бронзаних медаља.
На ЕВРОПСКИМ КУПОВИМА у 2018. години спортисти Србије
су освојили укупно 108 медаља у 6 категорисаних спортских
грана, од тога 49 златних, 30 сребрних и 29 бронзаних медаља.
На БАЛКАНСКИМ ПРВЕНСТВИМА у 2018. години спортисти
Србије су освојили укупно 278 медаљa у 19 категорисаних
спортских грана, од тога 95 златних, 68 сребрних и 115
бронзаних медаља.
На XVIII МЕДИТЕРАНСКИМ ИГРАМА које су одржане у Тарагони
у Шпанији 2018. године, спортисти Србије су освојили укупно
32 медаљe у 11 категорисаних спортских грана, од тога 12
златних, 11 сребрних и 9 бронзаних медаља.
Треба напоменути да су спортисти Србије освојили још око 300
медаља и на мањим међународним такмичењима (регионална
такмичења, турнири, гранд-пријеви, митинзи, регате итд).
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ЗАВОД У СЛИКАМА

БИ БЛ ИО ТЕ КА
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НАШ ТИМ ЗАПОСЛЕНИХ
КАБИНЕТ
ГОРАН БОЈОВИЋ, ДИРЕКТОР
АНДРЕА РАДОВАНОВИЋ, СЕКРЕТАР
БОЈАН КОВАЧ, ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ДОМА СПОРТОВА

СЕКТОР МЕДИЦИНЕ СПОРТА
ДР ТАМАРА ГАВРИЛОВИЋ, ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
СЦ. МЕД. ДР СЛАВИЦАЂОРЂЕВИЋ ШАРАНОВИЋ,СПЕЦИЈАЛИСТА ПНЕУМОФИЗИОЛОГИЈЕ
СЦ. МЕД. ДР АИДА САРАЈЛИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНЕ СПОРТА
ДР НАТАША КОЗАР, СПЕЦИЈАЛИСТА ПЕДИЈАТАР, НАЧЕЛНИК СЕКТОРА МЕДИЦИНЕ СПОРТА
ДР МИЛЕНА АНТИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ, КАРДИОЛОГ
ДР ГОРДАНА КОРОЛИЈА МРЂАНОВ, СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ, КАРДИОЛОГ
ДР МАРИНА МИЛЕТИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
ДР АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНЕ СПОРТА
ДР ЂОРЂЕ БАТИНИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНЕ СПОРТА
ДР ЈАДРАНКА ПЛАВШИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНЕ СПОРТА
ДР АНА РОЋЕНОВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНЕ СПОРТА
ДР ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНЕ СПОРТА
ДР САЊА МИРКОВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНЕ СПОРТА
ДР ВЕРА АЛЕКСИЋ
ДР МИРОСЛАВ НИКОЛИЋ
ДР АЛЕКСАНДАР СТАМЕНКОВИЋ
ДР ТЕОДОРА НИЈЕМЧЕВИЋ
ЈАЊА ШУПУТ, ДИПЛ. ФАРМАЦЕУТ-МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР
МИРЈАНА ЖИВАНОВИЋ, СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
МАРИЈА СИМИЋ, ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР
ДАЛИБОРКА МРДАКОВИЋ, ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
МАРИЈА ДАЧКОВИЋ, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР
ТАМАРА НИКОЛИЋ, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР
ЈОВАНА БОГДАНОВИЋ, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР
МАРИЈА ЋАЛАСАН, ЛАБОРАНТ
БИЉАНА ЋИРКОВИЋ, ЛАБОРАНТ
КАТАРИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
МАРИЈА КУНДОВИЋ, ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
ГОРДАНА РОСИЋ, ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
ТИЈАНА ЋИРКОВИЋ ХИГЛ, ПСИХОЛОГ
ВЛАДИМИР КИТАНОВИЋ, ПСИХОЛОГ

СЕКТОРА ЗА ПРОЈЕКТЕ И ПЛАНИРАЊЕ
АЛЕКСАНДРА ВЛАХОВИЋ, ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

28

БИЛТЕН ЗДРАВЉА И СПОРТА

СЕКТОР ЗА СТРУЧНИ И
РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКИ
РАД У СПОРТУ

ИНДОК СЛУЖБА
ДР ЈЕЛЕНА ИВАНОВИЋ, ШЕФ ОДЕЉЕЊА
МР МИЛЕНА ДРАГОЈЕВИЋ
МР АЛЕКСАНДРА САНАДЕР
ДР МИРОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ
ТАТЈАНА МИЛЕНКОВИЋ, БИБЛИОТЕКАР
ДР ПРЕДРАГ БИЋАНИН
МР ЛЕЛА БОШКОВИЋ
МИХАЈЛО КОВАЧЕВИЋ

ДР БОБАНА БЕРЈАН БАЧВАРЕВИЋ, ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ
ДР ВЕСНА РЕПИЋ ЋУЈИЋ, ШЕФ ОДЕЉЕЊА
ДР БИЉАНА НИКОЛИЋ, ЖИВКО ПАНОВСКИ,
ТАТЈАНА РАДАНОВИЋ РАЈКОВИЋ,
АЛЕКСАНДАР РОЋЕНОВИЋ, АЛМА БЕШЛАГИЋ ДОБРИЧАНИН,
ЈОВАНКА САВОВИЋ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОТОРИЧКА
ИСТРАЖИВАЊА
И АНАЛИТИКУ У СПОРТУ

СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКО И
ИНФРАСТРУКТУРНО ОДРЖАВАЊЕ
НА ОТВОРЕНОМ ПЛИВАЛИШТУ

ДР ПРЕДРАГ БОЖИЋ, ШЕФ ОДЕЉЕЊА
ДРАГОЉУБ ЈАНИЋ, МАРКО ВАСИЉЕВИЋ, НЕНАД ПУЈИЋ
МИЛАН МАНДАРИЋ, НЕМАЊА БАДЊАРЕВИЋ, ИГОР МАЛОВИЋ

БОБАН КАСУМ, ШЕФ СЛУЖБЕ,НИКОЛА ВОЈВОДИЋ, ДРАГАН
БОШЊАК, РАДИСЛАВ МАКСИМОВИЋ, ПЕТАР СИМОВИЋ,
МИЛОРАД МАНДИЋ, ЂУРО СТАНИМИРОВИЋ

ЕКОНОМСКО
ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР

СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКО И
ИНФРАСТРУКТУРНО ОДРЖАВАЊЕ

ОЛГИЦА МИЛИЋ, ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
ДРАГАН ВУЧЕТИЋ, ШЕФ ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ СЛУЖБЕ
СТРАХИЊА ВУЧЕТИЋ, ПРАВНИК
ДРАГАНА ДЕНДА, ПРАВНИК
МАРКО НИКОЛИЋ, ПРАВНИК
ИВАНА ЧИКУС, СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЉИЉАНА ВЛАЈИЋ, РЕФЕРЕНТ НАПЛАТЕ
МАРИНА ОБРАДОВИЋ, РЕФЕРЕНТ НАПЛАТЕ
ТАЊА СТОЈКОВИЋ, РЕФЕРЕНТ НАПЛАТЕ
ЈАДРАНКА СТОЈАНОВИЋ, РЕФЕРЕНТ НАПЛАТЕ
БРАНКО ЈЕРЕМИЋ, РЕФЕРЕНТ НАПЛАТЕ
МАРКО ВЛАОВИЋ, РЕФЕРЕНТ НАПЛАТЕ
МИТРА КАВЧИЋ, РЕФЕРЕНТ НАПЛАТЕ
СУНЧИЦА БОГДАНОВИЋ, КАФЕ-КУВАРИЦА
ЗОРИЦА ПАНОВИЋ, ЛИКВИДАТОР
ДРАГИЦА ЗДРАВКОВИЋ, БЛАГАЈНИК
БОЈАНА САВОВИЋ, ЕКОНОМИСТА
ГОРИЦА ЈЕВРИЋ, БЛАГАЈНИК
АЛЕКСАНДАР ГЛИШИЋ, КУРИР
СВЕТОЛИК ЛАЗАРЕВИЋ, ПОРТИР
ЗОРИЦА САВИЋ, ПОРТИР
ДРАГАН БРКИЋ, ПОРТИР
БОЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, ПОРТИР
МИЛЕТА СТУБЛИНЧЕВИЋ, ПОРТИР

ТАТЈАНА СТОЈАНОВИЋ, ШЕФ СЛУЖБЕ,
ДРАГАНА БУЛАТОВИЋ, СЛОБОДАН ЛАБУС, ПРЕДРАГ МАТИЋ,
МИЛИЋ РАДОСАВЉЕВИЋ, РОДОЉУБ МУРАТОВСКИ,
МИОМИР ЛУТОВАЦ

КАРАТАШ
ДРАГАНА БАРБУЛОВИЋ, РУКОВОДИЛАЦ
ЈЕЛИЦА МИЛЕТИЋ, ДРАГАН ПЕТРУЦИЋ

ХОТЕЛ ТРИМ
СТЕФАН СТАНИШИЋ, РУКОВОДИЛАЦ, ТРИМ ХОТЕЛА
МАРИЈАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, ДАРИО ЂЕКИЋ, АЛЕКСАНДРА
АЛАЏИЋ ЂУКИЋ, ДУШИЦА ЗЛАТКОВИЋ, НИНОСЛАВА
МУДРОЊА, НИКОЛА МУДРОЊА, НИКША ТОМОВИЋ, НЕБОЈША
ПАВЛОВИЋ, АНДРИЈА ДЕЉАНИН, НАТАША ГРКОВИЋ
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