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1. Увод 

Током протекле пословне 2017. године бележи се значајно увећање обима послова 

којима се Завод бави, а кроз овај Извештај биће на мерљив начин приказани остварени 

резултати, посматрајући и анализирајући функције које у Заводу постоје. Уводно, ипак 

наглашавамо, да је Завод у посматраном периоду значајно модернизовао опрему за моторичка 

и спортско-медицинска истраживања, отворио новe регионалнe амбуланте спортске медицине 

у  Пироту и Косовској Митровици и знатно повећао број спроведених медицинских прегледа.  

Завод је својим активностима обезбедио враћање у посед Омладинског спортског кампа 

„Караташ“, као и Хотела Трим у претходним годинама. У  хотелу Трим се тиме обезбеђује 

функција смештаја спортиста, те се у оквиру целине на локацији Кошутњак,  на једном месту 

могу наћи сви неопходни услови за смештај, боравак, тренажни процес  и праћење рада 

спортиста на свим нивоима. У оквиру ОСК „Караташ“ у Кладову у 2017. години окончана је 

трећа  фаза реконструкције објеката у сарадњи са Министарством омладине и спорта РС. Овим 

активностима реконструисани су и смештајни и спортски објекти и модернизована је спортска 

сала. Кроз период који следи обавиће се неопходне припремне и остале потребне радње 

четврте   фазе која подразумева да се до краја 2018. године настави реконструкција  још два  

смештајна објекта, која ће омогућити већи смештајни капацитет. Комплекс који представља 

ОСК „Караташ“ представља јединствени комплекс те врсте у Републици Србији. Налази у 

изузетним географским и климатским условима и заједно са спортским садржајима и 

развијеном спортском инфраструктуром, представља место које пружа све потребне услове 

спортистима за припреме у оквиру одлазака и учешћа на важним државним и светским 

такмичењима.  

У пословној 2017. години све активности базиране су на циљевима који су пред Завод 

постављени. Циљеви су нам јасно постављени а базирани су на успoстaвљaњу нajвиших 

стaндaрдa у oблaсти рaзвoja и примeнe нajнoвиje тeхнoлoгиje, стручнoг рaдa у спoрту,   

континуираном усавршaвaњу стручнoг кaдрa, рaзмeни инфoрмaциja сa сличним институциjaмa 

у Eврoпи и свeту, ради креирања заједничких иницијатива и ради имплементације европских 

вредности спорта у нашу спортску заједницу, рeвитализације пoстojeћих и изградње нових 

спoртских обjeкaтa и ревитализације спортских и физичких активности у неразвијеним 

подручјима, учeшћа у прoцeсу oбрaзoвaњa спoртских стручњaкa и стручњaкa у спoрту ради 

унапређивања и размене знања и практичних вештина. 
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2. Сектор медицине и психологије спорта 

 

Током актуелне 2017 године, представљене су све услуге које је Сектор медицине и 

психологије спорта  остварио као и реализације програма, едукативног карактера и учешће на 

манифестацијама од значаја за Завод у склопу поменутих делатности: 

- обављање свакодневних спортскомедицинских прегледа, лабораторијске дијагностике, 

антропометријских мерења, ултразвучних прегледа срца, спирометријских испитивања, 

ергометријских и ергоспирометријских тестирања 

- пружања услуга корективних и превентивних вежби везаних за кориговање постуралних 

поремећаја, услуге физикалне медицине и рехабилитације која је све више у развоју 

-  обављање психолошких тестирања у оквиру Лабораторије за психологију  

-  пружање превентивних и терапијских услуга 

- медицинско обезбеђење у амбуланти на отвореним пливалиштима, у амбуланти Дома 

спортова а повремено и на великим такмичењима. 

          У циљу унапређивања медицине спорта у Србији, одржан је континуитет и у научном и у 

стручном смислу. Подршка и сарадња са бројним институцијама и партнерима од значаја како 

у земљи тако и шире, била је до великог значаја за Завод у свим сегментима. 

Бавећи се стратегијом медицине спорта и планом у наредне 4 године, Завод је почео да 

улаже у свој кадар и њихово стручно усавршавање што кроз специјалистичке и докторске 

студије (спортске медицине и педијатрије), што кроз разне програме едикације. 

Током 2017 године двоје лекара је обавило своју специјализацију из медицине спорта, а у 

наредна 2 месеца установа ће имати укупно четворо нових специјалиста поменуте 

делатности. Тренутно је на специјализацији још један лекар на завршној години 

специјализације из педијатрије као и три лекара на докторским студијама на партнерским 

Универзитетима у Београду, Новом Саду и Крагујевцу. 

У настојању да се прате савремени трендови медицине спорта у Србији, Завод је након 

добијања статуса чланице ФИМС-а, аплицирао и за сертификат ФИФЕ, здравственог центра 

што је од великог значаја за читав регион. 

2.1 Параметри анализирани у оквиру извештаја: 

 број корисника и врсте услуга 

 финансијски извештај 

 кампови и теренски рад медицинске службе 

 манифестације на којима смо присуствовали 

 одржавање континуираних медицинских едукација 

 учешће на стручним скуповима 

 остале активности 

 



 

 

 

6 

 

2.2 Број корисника и врсте услуга 

У сектору медицине и психологије спорта (по амбулантама), од 01.01. до 26.12.2017. године 

прегледано је: 

2017 КОШУТЊАК ТАШМАЈДАН КМ ПИРОТ 

ЈАНУАР 445 44 0   0 

ФЕБРУАР 587 196  0 24  

МАРТ 749 440  0  65 

АПРИЛ 487 415  107  0 

МАЈ 631 343  57  12 

ЈУН 925 51  0  20 

ЈУЛ 863 0  0  0 

АВГУСТ 823 0  0  0 

СЕПТЕМБАР 749 364  136  24 

ОКТОБАР 977 655  41  31 

НОВЕМБАР 812 609 85 29 

ДЕЦЕМБАР 555 268 0 7 

ЗБИР 8603 3385 426 212 

УКУПНО 12626                                             

 

 

2.3 Укупан број услуга за 2016/2017 годину: 

ККС 9438 / 8274 

Биохемија 1499 / 1509 

Антропометријска мерења 12359 / 10011 

ЕКГ 11784 / 9641 

Основни преглед 11716 / 9484 

Функционална тестирања 5210 / 4908 

Ергоспирометријска тестирања 648 / 575 

УЗ преглед 1275 / 1048 
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Холтери ЕКГ-а и притиска 69 / 146 

Преглед кардиолога 136 / 548 

Преглед физијатра 1438 / 1042 

Физикална тh (број долазака) 756 / 817 

Психолошко тестирање 534 719 

 

 

2.4 Извештај о врсти и броју услуга сектора по месецима 

2017 ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН 

ККС 343 517 892 706 714 607 

Биохемија 99 21 45 73 196 368 

Антропометријска мерења 382 598 1051 887 893 796 

ЕКГ 360 590 1015 862 863 742 

Основни пр. 353 575 1016 750 861 751 

Провокација 47 302 454 313 196 105 

Ергометрија 33 42 84 74 171 246 

Ергоспирометрија 79 21 24 33 40 138 

Спортскомедицински пр. 327 562 987 839 835 757 

Спирометрија 9 6 33 29 104 193 

УЗ преглед 48 20 47 75 200 306 

Холтер ЕКГ-а 7 4 3 6 2 5 

Холтер притиска 1 1  2   

Пр. кардиолога 105 33 14 8 6 7 

Пр. физијатра 59   19 167 327 

Физикална тh (број долазака) 29 58 76 38 37 97 

Психолошко тестирање 13 72 21 4 42 147 

Пр. спец. мед. спорта 10 5 11 6 2 27 

Овера так. књиж. 269 498 922 769 617 242 
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Репрезентација 3 3 16 13 86 115 

Школскиспорт 4 17 14 1 18  

Стипендисти I пр. (1-I/17) 1 11 45 74 199 

Стипендисти II пр. (2-II/16)  3    

Oлимпијске игре  - зимске       

EYOF / зимски   15  1 30 

Рекреативни спорт 13 10 24 18 49 42 

Терен       

Камп      102 

Остало 181 278 262 165 199 292 

 

2017 ЈУЛ АВГУСТ СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР Укупно 

за 2016 

ККС 393 398 817 1209 1104 574 8274 

Биохемија 214 61 55 72 151 154 1509 

Антропометријска мерења 453 564 1022 1421 1278 666 10011 

ЕКГ 421 526 999 1362 1267 634 9641 

Основни пр. 402 523 998 1371 1256 628 9484 

Провокација 44 199 447 432 312 108 2959 

Ергометрија 143 122 88 80 155 116 1354 

Ергоспирометрија 118 21 16 26 18 41 575 

Спортскомедицинскипр. 404 495 975 1345 1234 601 9361 

Спирометрија 85 43 22 28 7 36 595 

УЗ преглед 168 55 34 50 44 1 1048 

Холтер ЕКГ-а 6  1 2 3 1 40 

Холтер притиска 2 1 1   98 106 

Пр. кардиолога 58 6 11 31 113 156 548 

Пр. физијатра 19 51 64 98 172 66 1042 

Физикална тh (број 

долазака) 

17 88 112 107 103 55 817 

Психолошко тестирање 306 51 4 51 6 2 719 

Пр. спец. мед. спорта 29 2 3 1 2 122 220 

Овера так. књиж. 166 231 896 1302 1073 418 7403 

Репрезентација 46 27  2 2 3 316 

Школскиспорт    3 1 14 72 

Стипендисти I пр. 54 11 1  2 1 399 

Стипендисти II пр. 1 6 20 64 144 115 353 

Oлимпијске игре  - зимске      2 2 

EYOF / зимски 12      58 

Рекреативни спорт 44 44 43 8 20 18 333 

Терен  116  22   138 
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Камп 274      376 

Остало 265 408 314 304 291 261 3220 

2.5 Финансијски извештај 2017 

 КОШУТЊАК      

ДАТУМ Готовина РФЗО ССС-

СС 

СС-СС Клуб Остало Укупно 

ЈАНУАР 230,950.00 0.00 0,00 55,070.00 633,205.00 1,600.00 920,825.00 

ФЕБРУАР 321,795.00 244,351.00 0,00 25,540.00 114,600.00 13,015.00 719,301.00 

МАРТ 402,680.00 429,191.87 0,00 252,400.00 26,210.00 7,535.00 1,118,016.87 

АПРИЛ 289,040.00 342,963.59 0,00 463,065.00 17,990.00 0.00 1,113,058.59 

МАЈ 354,965.00 262,456.24 0,00 1,321,015.00 21,470.00 0.00 1,959,906.24 

ЈУН 781,650.00 113,982.96 0,00 2,617,200.00 119,690.00 0.00 3,632,522.96 

ЈУЛ 440,580.00 44,264.80 0,00 824,145.00 688,395.00 228,270.00 2,225,654.80 

АВГУСТ 433,795.00 208,032.53 0,00 204,070.00 143,100.00 0.00 988,997.53 

СЕПТЕМБАР 456,570.00 485,674.15 0,00 126,300.00 45,240.00 0.00 1,113,784.15 

ОКТОБАР 432,935.00 594,330.96 0,00 335,915.00 53,780.00 0.00 1,416,960.96 

НОВЕМБАР 564,925.00 473,693.13 0.00 443,045.00 21,100.00 5,245.00 1,508,008.13 

ДЕЦЕМБАР 422,920.00 0.00 0.00 293,095.00 701,700.00 0.00 1,417,715.00 

ЗБИР 5,132,805.00 3,198,941.23 0.00 6,960,860.00 2,586,480.00 255,665.00 18,134,751.23 

УКУПНО 16,516,373.00       

 

 ТАШМАЈДАН      

ДАТУМ Готовина РФЗО ССС - СС СС - СС Клуб Остало Укупно 

ЈАНУАР 29,895.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,895.00 

ФЕБРУАР 61,705.00 са кошутњ.  0.00 0.00 0.00 0.00 61,705.00 

МАРТ 103,440.00 са кошутњ 0.00 0.00 0.00 2,055.00 105,495.00 

АПРИЛ 76,480.00 са кошутњ 0.00 0.00 0.00 0.00 76,480.00 

МАЈ 68,685.00 са кошутњ 0.00 0.00 0.00 0.00 68,685.00 

ЈУН 10,435.00 са кошутњ 0.00 0.00 0.00 0.00 10,435.00 

ЈУЛ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

АВГУСТ 0.00 са кошутњ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

СЕПТЕМБАР 54,770.00 са кошутњ 0.00 0.00 5,635.00 2,415.00 62,820.00 

ОКТОБАР 105,455.00 са кошутњ 0.00 0.00 805.00 0.00 106,260.00 

НОВЕМБАР 168,215.00 са кошутњ 0.00 0.00 0.00 0.00 168,215.00 

ДЕЦЕМБАР 47,265.00 са кошутњ 0.00 0.00 0.00 0.00 47,265.00 

ЗБИР 726,345.00 0.00 0.00 0.00 6,440.00 4,470.00 737,255.00 

УКУПНО        

УКУПНО КОШУТЊАК И ТАШМАЈДАН     18,872,006.00 

Прослеђене фактуре за РФЗО за 2017 годину – око 3,198,941.23 динара  
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 Број услуга по савезима и уплаћене финансије за 2016 

Бр. 

спортиста 

Медицинске 

усл. 

1 АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 37 277,775.00 

2 АУТО И КАРТИНГ САВЕЗ СРБИЈЕ 10 71,535.00 

3 БАДМИНТОН САВЕЗ СРБИЈЕ 10 54,695.00 

4 БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 13 88,915.00 

5 БИАТЛОН САВЕЗ СРБИЈЕ 6 72,320.00 

6 БОБ САВЕЗ СРБИЈЕ 2 1,610.00 

7 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 124 386,635.00 

8 ГОЛФ АСОЦИЈАЦИЈА СРБИЈЕ 3 27,960.00 

9 ГИМНАСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 2 21,940.00 

10 МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ 6 30,835.00 

11 ЏУДО САВЕЗ СРБИЈЕ 24 200,265.00 

12 ЏЕТ СКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 10 73,605.00 

13 КАЈАКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 40 347,050.00 

14 КИК БОКС САВЕЗ СРБИЈЕ 2 6,355.00 

15 КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 177 1,760,450.00 

16 КУГЛАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 18 134,310.00 

17 ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 74 570,860.00 

18 ОРГАНИЗАЦИЈА ПОДВОДНИХ АКТИВНОСТИ 1 7,587.00 

19 ПАРАОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ 33 201,195.00 

20 ПЛИВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 38 313,355.00 

21 ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 3 12,270.00 

22 РАФТИНГ САВЕЗ СРБИЈЕ 10 59,910.00 

23 РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 22 121,315.00 

24 СКИЈАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 16 132,900.00 

25 СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 31 203,285.00 

26 СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 20 123,295.00 

27 САВЕЗ СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА 10 61,700.00 

28 САВЕЗ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА 10 58,145.00 

29 САВЕЗ ЗА БОДИ БИЛДИНГ, ФИТНЕС, БОДИ ФИТНЕС 9 43,675.00 

30 СПОРТСКИ САВЕЗ ГЛУВИХ СРБИЈЕ 20 115,435.00 

31 СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА 21 128,925.00 

32 ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 3 31,755.00 

33 ТЕКВОНДО АСОЦИЈАЦИЈА СРБИЈЕ 34 217,270.00 

34 ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ 98 495,530.00 

35 ВЕСЛАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 30 237,135.00 

        

  ЗБИР 967 6,691,797.00 
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2.6 Учешће на камповима и рад на терену 

Кампови 

 22.06.2017. Стара Пазова, Фудбал (медицински преглед и психолошко тестирање) – 52 

 28.06.2017. Стара Пазова , Фудбал (медицински преглед и психолошко тестирање) – 50 

 30.06. – 01.07. 2017. Караташ, Кошарка (психолошко тестирање) – 34 

 01.07.2017. Караташ, Савате (психолошко тестирање) – 19 

 03.07. – 05.07.2017. Златар , Рукомет (психолошко тестирање) – 68 

 06.07. – 07.07.2017. Караташ, Одбојка (31) и Рагби (26) (психолошко тестирање) – 57 

 11.07.2017. Крагујевац, Кошарка У-15 (психолошко тестирање) –19 

 12.07.2017. Караташ, Одбојка Ж (психолошко тестирање) – 16 

 13.07.2017. Караташ, Одбојка М (психолошко тестирање) – 28 

 18.07.2017. Караташ, Рвање (психолошко тестирање) – 30 

 15.08.2017. Нови Бечеј, Ватерполо (психолошко тестирање) – 21 

Прегледи на терену 

 10.02.2017. Пирот – 24  

 10.02.2017. Крагујевац – 53 (психолошка тестирања) 

 14.03.2017. Пирот – 20  

 17.03.2017. Пирот – 24  

 24.03.2017. Пирот – 21  

 03.04. – 07.04.2017. Косовска Митровица – 107  

 09.05.2017. Сопот – 26  

 12.05.2017. Пирот – 12  

 22.05. – .05.2017. Косовска Митровица – 57  

 16.06.2017. Пирот – 20  

 04.08.2017. Београд – „Хотел М“ – Ватерполо (психолошко тестирање) – 24 
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 06.09. – 11.09.2017. Косовска Митровица – 136  

 15.09.2017. Пирот – 24  

 13.10.2017. Пирот – 30  

 18.10.2017. Шабац – Ватерполо клуб – Шабац (психолошко тестирање) – 11, Рукометни 

клуб - Металопластика (психолошко тестирање) – 24 

 30.10. – 03.11.2017. Косовска Митровица – 126  

 10.11.2017. Пирот – 29  

 15.12.2017. Пирот – 7  

ЕВРОПСКА, СВЕТСКА ТАКМИЧЕЊА У 2017. ПОДРЖАНА ОД СТРАНЕ ЗАВОДА 

Број прегледаних и тестираних такмичара: 

ЗИМСКИ EYOF / ЕРЗУРУМ, ТУРСКА (9) 

- алпско скијање (4), нордијско трчање (1), сноуборд (1), биатлон (2), брзо клизање (1) 

ЛЕТЊИ EYOF / ЂЕР, МАЂАРСКА (57) 

- атлетика (6), одбојка жене (16), кајак (7), бициклизам (8), џудо (7), гимнастика (2), тенис (3), 

пливање (8) 

ЗИМСКЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 2018 / ПЈОНГЧАНГ, ЈУЖНА КОРЕЈА (28) 

- алпско скијање (7), нордијско трчање (4), сноуборд (3), боб (10), биатлон (4) 

2.7 Манифестације 

 

17.02.2017 - одржано предавања у Вршцу у склопу актуелног пројекта Безбедно, здраво и 

спортски за младе „Искорачи и ти“ под називом „Физичка активност у служби здравља 

популације“ 

23.02.2017 – Београд, присуство свечаности поводом прославе 107 рођендана Олимпијског 

Комитета Србије  

28.02.2017 – Београд, Пројекат „Спортом против дијабетеса“, у организацији Спортске 

Академије Сењак 

14.03.2017 – Караташ, обилазак Омладинског кампа Караташ 14.03.2017 године – отварању 

и свечаности присуствовали и министар спорта и омладине госп Вања Удовичић као и 

многобројни гости, представници локала и запослени Завода 

15.03.2017 – Косјерић, екипа Завода је присуствовала акцији Министарства омладине и спорта   

у Косјерићу током које су обављени лекарски прегледи, психолошко тестирање младих 

спортиста и приказ тестирања које Завод рутински спроводи у нашој установи 

13.03.–23.03.2017. одржан у Шкотској други круг квалификација УЕФА, У17 репрезентација. 

Испред Завода учествовао др Мирослав Николић 
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20.03.–23.03.2017. Караташ, Завршни турнир на Републичком школском такмичењу  у 

одбојци 

06.04.2017 - присуство Завода за спорт и медицине спорта РС на свечаном жребу Дејвис Купа, 

у Ректорату Универзитета у Београду коме су присуствовали сви значајни представици у 

свету белог спорта на челу са председником ТСС госп Мирком Петровићем. Пред сам жреб, 

нашу репрезентацију, на челу са Новаком Ђоковићем, поздравио је генерални директор Горан 

Бојовић и уручио мајце Завода у бојама српске заставе за срећу у четврт финалним мечевима 

24.04.–.05.2017. У Хрватској (Ријека и Опатија) је одржано првенство у фудбалу до 17 година. 

Испред Завода учествовао др Мирослав Николић 

08.05.–12.05.2017. Караташ, Завршни турнир на Републичком школском такмичењу  у 

рукомету 

12.05.2017. Завод је присуствовао свечаном отварању Друге Међународне Конференције у 

Културном центру Чукарица под називом „Спорт, рекреација и здравље“ у организацији 

Високе спортске и здравствене школе 

14.05.2017. Одржано стручно предавање психолога Завода Владимира Китановића, на позив 

Рукометног Савеза Србије – стручни семинар рукометних тренера са темом „Психологија 

тренинга са посебним освртом на рукомет“ 

15.05.–18.05.2017. Караташ, Завршни турнир на Републичком школском такмичењу  у 

фудбалу 

29.05.2017. Алексинац, Акција „Мали сајам спорта“ у организацији СС Србије 

06.06.–07.06.2017. У Хрватској (Ријека и Опатија) је одржано првенство у фудбалу до 17 

година. Испред Завода учествовао др Мирослав Николић 

15.06.2017. Алексинац, Акција „Мали сајам спорта“ у организацији СС Србије 

- присуство Завода за спорт и медицине спорта РС на свечаном отварању Европског 

јуниорског првенства у синхроном пливању на базенима СРЦ Ташмајдан – у организацији 

Савеза за синхроно пливање 

- обилазак Омладинског кампа Караташ, организација и пријем делегације Министарства 

омладине и спорта на челу са министром госп Вањом Удовичићем, Олимпијског Комитета, 

Спортског Савеза Србије, АДАС-а, представника локала града Кладова, бројних представника 

спортских савеза који су тренутно на припремама у кампу, спортиста и новинара од стране 

домаћина – Завода за спорт и медиицне спорта РС 

 

- активно учешће Завода у склопу актуелног пројекта Безбедно, здраво и спортски за младе 

„Искорачи и ти“ под називом „Физичка активност у служби здравља популације“ у 

Београду, одржана два предавања                    

 

31.08.2017 године поводом церемоније доделе посебних признања најбољим средњошколцима 

Србије, екипа Завода је пружила медицинску подршку током одржавања скупа у организацији 

Министарства омладине и спорта  

15.11.2017. присуство Завода на акцији Мали Сајам Спорта у Чачку у организацији Спортског 

Савеза Србије 
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24-26.11.2017. присуство Завода на одржаном Сајму Спорта, установа је стручну подршку 

пружила са укупно 5 усмених презентација током два дана сајма а своје капацитете и 

делатности презентовала на штанду током поменутог периода 

2.8 Континуиране медицинске едукације 

01.03.2017. Одржан је домаћи курс 2. категорије на тему „Примена ергоспирометрије у 

савременој дијагностици“, у организацији Завода за спорт и медицину спорта Републике 

Србије  

09.03.2017. Одржан је семинар на тему „Спортска компресија и опрема“, у организацији 

Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије и Медиспорт д.о.о. у сарадњи са 

Немачком компанијом „Medi“ 

10.05.2017. Одржан је стручни скуп под називом „Правовремено препознавање деце ниског 

раста“ на коме је стручни тим УДК Тиршова и КЦ Србије (др Маја Јешић, др Мирјана Докнић 

и мс Јања Шакотић) одржао три предавања 

29.05.2017. Одржан је  национални симпозијум на тему „Основне мере реанимације и 

аутоматска спољашња дефибрилација – примењивост у медицини спорта“, у организацији 

Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије  

06.10.2017. Одржан је  национални симпозијум на тему „Примена ортомолекуларних 

једињења у медицини спорта“, у организацији Завода за спорт и медицину спорта Републике 

Србије, на коме је  присуствовало 300 колега из Београда, Ниша и Новог Сада 

9.11.2017. Одржан је  стручни скуп  на тему „Физичка активност и метаболизам из угла 

молекуларне биологије“, у организацији Завода за спорт и медицину спорта Републике 

Србије 

07.12.2017. Одржан је  стручни скуп  на тему „Савремена дијагностика и лечење лумбалног 

бола“, у организацији Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије 

01.12. и 02.12.2017. Одржан је стручни скуп у Новом Пазару у два додатна термина због 

велике заинтересованости, на тему „Примена ортомелекуларних једињења у медицини 

спорта“. На поменутој едукацији је и у прва два термина била изузетно велика посећеност те 

смо тему понављали у додатном термину 

2.9  Учешће на стручним скуповима 

 учешће Завода од 06.03-10.03.2017. године на 49 Последипломском течају – „Актуелни 

проблеми у педијатрији 2017“ у организацији Института за здравствену заштиту мајке 

и детета „Др Вукан Чупић“ у Београду.  

 учешће представника Завода, од 22.03 до 25.03.2017. године, на Европском конгресу 

„7th Ectoh Conference“ у Порту - Португал 

 учешће Завода од 07.04-09.04.2017. године у Новом Саду, на Четвртом конгресу 

превентивне педијатрије Србије, са међународним учешћем, на тему „Превенција у 
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педијатрији  - основ за здравља и благостања“ у организацији Удружења за 

превентивну педијатрију Србије 

 учешће представника Завода, др Јадранке Плавшић, са постер презентацијом, од 10.05 

до 14.05.2017. године на  8
th

 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON 

KINESIOLOGY  у Опатији у организацији Кинезиолошког факултета из Загреба а под 

покровитељством Хрватске академије наука и уметности и уз подршку FIEP (Federation 

Internationale D` education Physique) и INSES (International Network of Sport and Healt 

Sciences) 

 учешће представника Завода, др Марине Милетић и физиотерапеута Гордане Росић, од 

09.06 до 11.06.2017 године, на Балканском Форуму „Прва помоћ код рана и 

опекотина“ у Бугарској 

 учешће представника Завода, др Јадранке Плавшић на IX ECPD међународној  летњој 

школи о кардиоваскуларним болестима са главном темом „Контрола фактора ризика, 

дијагностика и третман кардиоваскуларних болести“ у Бечићима од 26.06 до 30.06.2017. 

године. Ову летњу школу организује Европски центар за мир и развој (ECPD) 

Универзитета за мир Уједињених нација, Београд – ECPD Регионални медитерански 

институт за међународне постдипломске студије и развојна истраживања, Подгорица, у 

оквиру ECPD Међународног програма трансфера система знања, у сарадњи са 

Министарством здравља Црне Горе, Министарством здравља Федерације Босне и 

Херцеговине, Министарством здравља и социјалне политике Републике Српске, 

Здравственом мрежом југоисточне Европе (SEEHN), Светском федерацијом за срце 

(WHF) и Европском асоцијацијом за кардиоваскуларну превенцију и рехабилитацију 

(EACPR) 

 присуство Завода за спорт и медицине спорта РС на стручном усавршавању и едукацији 

на апарату Huber у Бугарској 02–03.10.2017 године – метода савремене рехабилитације 

проприоцепције и баланса у медицини спорта 

 присуство Завода на традиционалном годишњем стручном скупу под називом „Дани 

Универзитетске дечје клинике Тиршова“, Сава Центар, Београд, 19-20.10.2017 године 

 одржан стручни скуп Завода поводом Светског Дана борбе против Дијабета у Хотелу 

Трим  14.11.2017 године. Акцију је заједно са Заводом подржало и Удружење за борбу 

против дијабета из Крагујевца заједно са медијима а том приликом је од стране Завода 

организована стручна трибина као и промотивни бесплатни прегледи и моторичка 

тестирања за децу која имају дијабет 

 састанак представника Завода и Универзитета Крајове, Румунија у просторијама 

Омладинског Кампа Караташ на тему потенцијалне протоколарне сарадње две установе, 

заједничке апликације на пројектима ЕУ 

 делегација Завода за спорт и медицину спорта РС заједно са представницима МОС-а и 

Рукометног Савеза Србије, обишла је Национални тренинг Центар ИНСЕП у Паризу 

22.11.2017 године са циљем успостављања пословно техничке сарадње две институције, 

планиране за почетак 2018 године 
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2.10 План у наредном периоду 

У циљу унапређивања медицине спорта у Србији настављена је подршка и сарадња са бројним 

институцијама и партнерима. По традицији, са ССС, Олимпијским комитетом и АДАС-ом 

али и са Факултетима за физичку културу и Медицинским Факултетима (припрема 

уговора о сарадњи са Медицинским факултетом у Крагујевцу и Новом Саду). Више пута 

предложена сарадња са установама попут ВМА и Института за хируршке болести 

„Бањица“, предложена сарадња  бројним консултантима из области медицине (кардиолози, 

радиолози,...), Институтом за спорт у Паризу (ИНСЕП), представницима ФИМС-а, 

представницима центра CONI испред Италијанског Олимпијског Комитета и као многим 

другим потенцијалним сарадницима. 

Бавећи се стратегијом медицине спорта и планом у наредне 4 године, Завод је почео да улаже у 

свој кадар и њихово стручно усавршавање кроз специјалистичке студије (спортске медицине и 

педијатрије) као и докторске студије (клиничка истраживања).  

Поред чланства у ФИМС-у, апликација и сертификат ФИФЕ тј. здравственог центра је 

још један велики корак који је Завод предузео у настојању да се прате савремени трендови 

медицине спорта у Србији. 

Активности које се односе на рад периферних медицинских амбуланти се настављају и у 

наредном периоду а посебно што су саставни део стратегије у спорту за наредне 4 године. 

Уз велико ангажовање Завода као установе, успешно су отворене три нове амбуланте на основу 

предвиђеног плана и будуће стратегије спорта за период до 2018 године базиране на  

децентрализацији медицине спорта (територија Србије и Косова и Метохије): 

 

1. амбуланта Косовска Митровица (реализовано 396 спортско медицинских прегледа по 

предвиђеном плану и програму) 

2. амбуланта Пирот (реализовано 202 спортско медицинских прегледа)  

3. у плану амбуланта Ужице за 2018 годину 

Максималан напор је учењен од стране комплетног медицинског кадра Завода са жељом да се 

омогући стручна едукација и подршка, посебно у малим срединама у којима је потребно 

интензивно радити на развоју спортске медицине.  
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3. Сектор за стручни и развојно-истраживачки рад у спорту  

Извештај о раду Сектора обухвата период од 01.01.2016. године до 31.12. 2016. године, а 

уређен је у складу са Планом и програмом рада Сектора за  стручни и развојно - истраживачки 

рад у спорту у 2016. години.  

3.1  Контрола тренираности спортиста 

Тестирања спортиста (1814) 

 Лабораторијско тестирање - 718 

 Изокинетичка дијагностика – 337 

 Кардиореспиратона дијагностика – 78 

 3Д постуралне анализе - 303 

 Теренско тестирање – 1096 

Број обављених тестирања је у складу са годишњим планом за 2017. годину. 

Током 2017. године услуге тестирања су користили спортисти из 55 гранска савеза. 

3.2  Научноистраживачки и развојни рад 

Научноистраживачки рад 

o Завршено је истраживање у оквиру пројекта „Начини прави избор за дугогодишње 

здравље“: 

- Објављена су 3 стручна извешаја о физичкој активности и навикама у исхрани 

сатановништва (већина медија објавила извештаје), 

- Написан је текст за Националну ревију: „Физичка активност и исхрана за дугорочно 

здравље“, 

- Одржано је једно позивно предавање, 

- Реализована су 4 гостовања у различитим телевизијским емисијама, 

- У току је завршетак писања Националног водича за физичку активност и исхрану, 

- Одржана су позивна предавања под називом ,,Начини прави избор” у Вршцу и на 

Авали у оквиру пројекта ''Искорачи и ти'', у организацији КОМС – а (Кровна 

организација младих Србије  

o Написан је текст за Националну ревију: „Физичка активност и исхрана за дугорочно 

здравље“. 

o Рецензиранo је 8 научноистраживачких радова. 

o У оквиру COSI пројекта припремљен је и послат у међународни часопис научни рад под 

називом ,,Thinness in young school children in Serbia: another case of double burden of 

malnutrition?”. 
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o Написан је и послат научноистраживачки рад под називом: „Evaluation of Torque-Anglar 

Velocity Relationship аcross Various Joint Angles“. 

o Завршено писање научноистраживачког рада под називом: „Force-Velocity Profiles of 

Elite Athletes“. 

o Започето писање научноистраживачког рада под називом: „Sensitivity and External 

Validity of Torque-Anglar Velocity Relationship“. 

o Написан предлог активноти и циљева за пројекат прекограничне сарадње са БИХ, 

успостављени контакти са организацијама на програмској области Србије (Спортско-

дијагностички центар Шабац) и БиХ (Факултет телесни одгој и спорт, Тузла). 

Развојни рад 

o Завршен је рад на главном пројекту развоја процене фундаменталних образаца кретања 

на 3Д систему: 

- Креирана је база података за динамичку постуру, 

- Урађени су модели за аутоматско идентификовање маркера, 

- Завршен је софтвер за обраду података,  

- Припремљене су форме извештаја (анимација тестова и дизајн), 

- Завршена је матрице за аутоматизацију извештаја, 

- Написано је упутство за обраду података, 

- Извршена је обука запослених за обраду података, 

- Дефинисани су протоколи тестова за све гране спорта и дисциплине 

o Започет рад на улазним захтевима за започињање новог пројекта за процену ризика за 

повређивање ногу (посебно зглоба колена) заснованом на специфичним кретним 

задацима. 

o Започет је рад на улазним захтевима за започињање новог пројекта за евалуацију 

мишићних карактеристика током извођења функционалних моторичких (евалуација 

максималних способности хумане локомоције). 

Усавршавање методологије рада аналитике и дијагностике у спорту   

o Креирано је 130 протокола лабораторијског тестирања (процена ризика за повређивање - 

за све спортске гране и дисциплине). 

o Креиран је протокол за специфично тестирање кардиреспираторних способности 

веслача (одређивање анаеробног прага, ВО2макс и анаеробног капацитета). 

o Креиран је нови протокол за процену мишићне функције на изокинетичком 

динамометру. 
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3.3 Надзор над стручним радом у области спорта 

У извештајнм периоду је Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије дао 

предлог за измене и допуне правилника о обављању надзора над стручним радом у области 

спорта. Међутим, претходно поменути правилник још увек није изашао. 

У 2017. години је обављено 128 надзора над стручним радом у области спорта, што 

је у складу са предвиђеним планом за 2017. годину. Надзоре је реализовало 10 спортских 

стручних надзорника, од тога 5 доктора наука и 4 магистра. 

3.4  Рекреативни програми 

Програми за ученике 

Завод за спорт и медицину спорта РС је у току периода од 01.1.2017. године до 

26.12.2017. године учествовао на два Конкурса за спортско рекреативне програме за ученике 

основних и средњих школа у школској 2016/17. години, који је расписао Градски секретаријат 

за спорт и омладину.  

Летњи програми 

Завод за спорт је у периоду од 26.06.2016. до 01.09.2017. године радним данима, од 08 

до 10 часова, на отвореним теренима Пливалишта на Кошутњаку реализовао Школу пливања 

ЗСМСРС 2017 за ученике на летњем распусту у школској 2016/17. години. У програмима је 

учествовало 327 учесника из 16 школа и 6 општина. 

Програм је у потпуности реализовани у складу за Пријавом програма коју је Завод за 

спорт доставио Градском секретаријату 04.04.2017. године, под бројем ХХ-02 66.2-46/2017.  

Средства утрошена за реализацију програма износе 764.000,00 динара, од чега је Завод за спорт 

партиципирао са 464.000,00 динара, док је Секретаријат обезбедио 300.000,00 динара. 

Зимски програми 

 Завршена је реализацијa три бесплатна спортско – рекреативна програма („Зимски 

спортски камп 2017“) на зимском школском распусту за ученике (у сарадњи са Градским 

секретаријатом за спорт и омладину), у којима је учествовало укупно 127 деце, са 565 учешћа: 

 „Зимска школа кошарке 2017“ –  75 учесника, са 305 учешћа; 

 „Зимска школа стоног тениса 2017“ – 37 учесника, са 162 учешћа; 

 „Фитнес за ученике 2017“ – 15 учесника, са 98 учешћа; 

 „Зимска школа пливања 2017“ 76 учесника са  

 

Завод за спорт је у периоду од 30.01.2017. до 10.02.2017. године и од 30.1.2017. до 

28.02.2017. године у Националном тренинг центру реализовао четири бесплатна спортско-

рекреативна програма за ученике основних и средњих школа, које је  суфинансирао Градски 

секретаријат. У Програмима је учествовало 203 учесника, по програмима: 

 „Зимска школа пливања 2017“ – 76 учесника,  

 „Зимска школа стоног тениса 2017“ – 37 учесника,  
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 „Зимска школа кошарке 2017“ – 75 учесника,  

 „Фитнес за ученице 2016“ – 15 учесника. 
 

Програми су реализовани у складу за Пријавом коју је Завод за спорт доставио 

Градском секретаријату 25.10.2016. године, под бројем ХХ-02-66.2-182/2016  

Укупни износ средстава утрошених за реализацију је 1.006.000,00 динара, од чега је Градски 

секретаријат суфинансирао програме у износу од 740.000,00 динара, док је Завод за спорт 

партиципирао са 266.000,00 динара. 

Годишњи програми 

Градски секретаријат је суфинансирао и два програма: 

 “Рекреативно пливање трећег доба 50+“ 

 „Бесплатни дани пливања на отвореним базенима у Београду у периоду од 21. јуна до 

31. августа 2017. године за ученике основних и средњих школа у Београду. 

Комерцијални спортско-рекреативни програми: 

У периоду од 01.1.2017. до 26.12.2017. године број учесника по програмима је следећи: 

 Број комерцијалних корисника у теретани – 14954 лица, 

 Број корисника програма „Школа пливања ЗСМСРС“ – 768 деце, са 1545 учешћа; 

 Број корисника програма „ТРИМ“ програма – 594 особа, са 1437 учешћем; 

 Број корисника програма „Фит Мама“ – 96 особе, са 172 учешћа; 

 Број корисника програма „Превентивно корективна гимнастика“ – 293 деце, са 493 

учешћа. 
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4. Сектор за пројекте и планирање 

Извештај о раду Сектора за пројекте и планирање обухвата период од 01.01.2017. године 

до 31.12. 2017. године, а уређен је у складу са Планом и програмом рада Сектора у 2017. 

години.  

Овим Планом биле су одрeђене основе за непосредно ангажовање сарадника Сектора у 

2017. години, у циљу развоја стручног рада и задовољења стручних потреба у области спорта, 

предвиђених чланом 107. Закона о спорту Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 10/2016).  

4.1 Надзор над стручним радом у области спорта 

У оквиру радног задатка у 2017. години сарадници Сектора обављали су следеће 

активности: 

 Учествовали у анализи и давању сугестија на „Правилник о надзору над стручним радом у 

области спорта“ („Службени гласник РС“,бр. 10/2016), 

 Учествовали су у изради допуна Протокола реализације надзора над стручним радом у 

области спорта, 

 Израђени предлози за целокупну документацију (обавештење, упитник, записник, извештај) 

у односу на различите начине учествовања спортских организација у систему такмичења, 

односно за: 

- Клуб који учествује у систему такмичења – индивидуални спортови, 

- Клуб који учествује у систему такмичења – колективни спортови, 

- Клуб који учествује у највишем националном систему такмичења – 

индивидуални спортови, 

- Клуб који учествује у највишем националном систему такмичења – 

колективни спортови, 

- Спортска организација која не учествује у систему такмичења – спортска 

удружења (спадају и сва струковна удружења, савези који нису надлежни, 

територијални савези...); 

- Надлежни национални грански савези; 

 Учествовали су на радним састанцима у циљу координације активности у области вршења 

стручног надзора  

 Обавили су 67 надзора над стручним радом у области спорта, уз напомену да је један 

надзорник из Одељења имао мање надзора од осталих због одласка на боловање у августу. 
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4.2 Научно- истраживачка и развојна делатност 

4.2.1 Научно-истраживачки радови, пројекти и учешћа на стручним и научно-

истраживачким скуповима 

У току 2017. године сарадници ЗСМСРС су учествовали на следећим стручно – научним 

скуповима и објавили следеће научно – истраживачке радове: 

Монографске публикације 

1. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије : центар спорта и здравља : 2016. година 

/ Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2017.  

2. Водич за Националне Евиденције у области спорта / Београд : Завод за спорт и медицину 

спорта Републике Србије, 2017.  

3. “Спорт у школе” : евалуација програма / Београд : Завод за спорт и медицину спорта 

Републике Србије, 2016.  

  

Серијске публикације 

1. РЕЗУЛТАТИ спортиста Србије: годишњи преглед 2016. 

2. РЕЗУЛТАТИ спортиста Србије: прелиминарни преглед 2017. 

3. РЕЗУЛТАТИ спортиста Србије: годишњи преглед 2017. – У припреми 

 

Објављени радови  

1. Полни диморфизам општих карактеристика изометријске F-t криве мишића екстензора 

ногу врхунских одбојкаша Србије: Мeђунaрoднa нaучнa кoнфeрeнциja „Спорт, здравље, 

животна средина“ : Београд, Сајам спорта 24.11.2017. године  

2. Спортско рекреативни облици туризма (на отвореном простору) у функцији 

позиционирања Сурчина као активне  туристичке дестинације: II Међународна 

конференција „СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА, ЗДРАВЉЕ“, Висока спортска и здравствена 

школа струковних студија 

 

Позивно предавање 

Вођење Националних евиденција у систему спорта Републике Србије. XI национални семинар 

за стручно усавршавање спортских радника у систему спорта Републике Србије;  25.11. 2017. 

 

Стручни и научни скупови 

1. „Правовремено препознавање деце ниског раста“ у хотелу „Трим“ 10 маја 2017 године. 

2.  “Читалачки клубови у библиотеци“  одржан 19. маја 2017. године у Библиотеци града 

Београда. 

3. “Унапређивање библиотечких услуга корисницима оштећеног вида“ одржан 23. мај 

2017. године у Народној библиотеци Србије. 

4. „Мултимедије у библиотекарству“  одржаног 10. октобар 2017. у Универзитетској 

библиотеци "Светозар Марковић". 
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5. „Физичка активност и метаболизам из угла молекуларне биологије“ одржаног 09. 

новембра 2017. у хотелу „Трим“.11. 06. 2016.; Београд, Србија;  

6. II Међународна конференцијиа„СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА, ЗДРАВЉЕ“, Висока спортска и 

здравствена школа струковних студија 

7. 25-27.11.2017.; Београд, Србија; XII национални семинар за стручно усавршавање 

спортских радника у систему спорта Републике Србије;  Београдски сајам, Хала 1А; 

МОС, ССС и ЗСМСРС 

8. Мeђунaрoднa нaучнa кoнфeрeнциja „Спорт, здравље, животна средина“ : Београд, Сајам 

спорта 24.11.2017. године 

 

Развојни пројекти  

У завршној фази је пројекат Унапређење софтвера за вођење матичних евиденција у области 

спорта Републике Србије  

4.3 Унапређење софтвера за вођење националних евиденција у области спорта  

Републике Србије 

У току израде новог софтвера од стране фирме Кодит, а на основу пројекта урађеног од 

стране одељења, сарадници ИНДОКА су скоро свакодневно пружали помоћ фирми Кодит: 

 послато је стотине мејлова и дописа са сугестијама и коментарима на уочене грешке у 

софтверу за свих 9 евиденција; 

 више десетина пута су одрађена: 

 Тестирања упитника у свих 9 НЕ; 

 Тестирања валидација обавезних поља за упис у свих 9 НЕ; 

 Тестирање извоза података за НЕ спортске организације, НЕ спортски објекти, 

слање сугестија о пронађеним грешкама у софтверу; 

 Тестирање генерисаног пдф  за НЕ спортске организације, НЕ спортски објекти, 

слање сугестија о пронађеним грешкама у софтверу; 

 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 листе општина и места у окрузима на територији Косова; 

 Израда документа за упис спортских објеката у нову базу; 

 Израда документа са подацима матичних бројева надлежних гранских савеза; 

 Рад на миграцији података за: 

 НЕ предузетници у спорту 

 НЕ организације у спорту 
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4.4  Вођење националних евиденција 

o Извршен унос основних података о новорегистрованим спортским 

организацијама и предузетницима у спорту у 2016 години према достављеним 

подацима од стране АПР. 

o Припремљени и послати дописи на адресе 705 новорегистрованих спортских 

организација и 45 новорегистрованих предузетника у спорту за унос података. 

o Припремљени и послати дописи предузетницима у спорту (158) за упис података 

у нову базу. 

o Припрема података за дописе за слање на адресе око 13000 спортских 

организација за ажурирање података у нову базу. 

o На основу одобрења Директора ЗСМСРС обрађени и достављани подаци из базе 

Националне евиденције: 

o на захтев МОС а у складу са потребама Урбанистичког завода Београд, 

припремљен и послат Извештај са информацијама о броју, врсти, намени, адреси 

спортских објеката на територији општина Земун и Нови Београд; 

o израда пресека стања резултата спортиста Србије по одређеним захтевима за 2016 

и 2017 по захтеву МОС; 

o израда информације о такмичењима одржаним у Р Србији са посебним освртом 

на међународна у 2016 и 2017 по захтеву МОС; 

o на захтев МОС а у складу са потребама Министарства грађевинарства 

припремљен и послат Извештај са информацијама о броју, врсти, намени, адреси 

спортских објеката на територији Града Панчева и општине Гроцка; 

o на захтев МОС а у складу са потребама Министарства грађевинарства 

припремљен и послат Извештај са информацијама о броју, врсти, намени, адреси 

спортских објеката на територији Града Ниша; 

o на захтев МОС а у складу са потребама Министарства грађевинарства 

припремљен и послат Извештај са информацијама о броју, врсти, намени, адреси 

спортских објеката на територији Града Ужица, општина Чајетина и Бајине 

Баште; 

o на захтев МОС припрема информација и дописа о спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту; 

o на захтев МОС припремљен и послат Извештај са информацијама о спортистима 

јуниорског и кадетског узраста (име и презиме; назив, датум, место одржавања 

такмичења; спортска грана; освојена медаља) у 2015 и 2016 и до сада уписане у 

2017 од стране Националних гранских савеза; 

o на захтев МОС а у складу са потребама Министарства грађевинарства 

припремљен и послат Извештај са информацијама о броју, врсти, намени, адреси 

спортских објеката на територији Града Врања; 

o на захтев МОС анализа одговора од стране гранских савеза, припрема 

информације и дописа о спортским стручњацима и стручњацима у спорту; 

o на захтев МОС а у складу са потребама Министарства грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре припремљен и послат Извештај са информацијама о броју, 
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врсти, намени, адреси спортских објеката на територији Града Чачка, општина 

Лучани и Пожега; 

o на захтев МОС а у складу са потребама Министарства грађевинарства 

припремљен и послат Извештај са информацијама о броју, врсти, намени, адреси 

спортских објеката на територији Града Ниша; 

o на захтев МОС а у складу са потребама Урбанистичког завода Београд 

припремљен и послат Извештај са информацијама о броју, врсти, намени, адреси 

спортских објеката на територији Градске општине Палилула; 

o на захтев МОС припремљен и послат Извештај са информацијама о спортистима 

сениорског узраста (име и презиме; назив, датум, место одржавања такмичења; 

спортска грана; освојена медаља) од 2000 до 2016 и до сада уписане у 2017 од 

стране Националних гранских савеза;  

o на захтев МОС а у складу са потребама Урбанистичког завода Београд 

припремљен и послат Извештај са информацијама о броју, врсти, намени, адреси 

спортских објеката на територији Градске општине Звездара; 

o на захтев МОС а у складу са потребама Министарства грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре припремљен и послат Извештај са информацијама о броју, 

врсти, намени, адреси спортских објеката на територији Града Чачка, оптина 

Лучани и Пожега; 

o на захтев МОС а у складу са потребама Секретаријата за планирање и изградњу 

Градске управе Ниш припремљен и послат Извештај са информацијама о броју, 

врсти, намени, адреси спортских објеката на територији Градске општине 

Медијана; 

o на захтев МОС а у складу са потребама Министарства грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре припремљен и послат Извештај са информацијама о броју, 

врсти, намени, адреси спортских објеката на територији градова Краљева, 

Крушевца и Чачка, и општина Варварин, Врњачка Бања, Трстеник и Ћићевац.; 

o на захтев МОС а у складу са потребама Министарства грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре припремљен и послат Извештај са информацијама о броју, 

врсти, намени, адреси спортских објеката на територији Општине Бор; 

o на захтев МОС а у складу са потребама излагања господина Министра на Сајму 

спорта припремљен и послат Извештај са информацијама о броју освојених 

медаља у односу на спортске гране и узрасне категорије спортиста Србије; 

o на захтев МОС а у складу са захтевом Министарства грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре, припремљени и послати подаци о спортским објектима из 

Националних евиденција са територије града Лознице и општине Крупањ; 

o на захтев МОС а у складу са захтевом Министарства грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре, припремљени и послати подаци о спортским објектима из 

Националних евиденција са територије града Новог Пазара и општина 

Александровац, Брус, Рашка и Тутин; 

o обрада и припрема података из НЕ спортских објеката по молби 

Параолимпијског комитета Србије; 

o на захтев помоћника директора Б. Б. Бачваревић, припрема и обрада података из 

НЕ о броју жена на руководећим функцијама и освајачима медаља на великим 

међународним такмичењима. 
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 Свакодневно се врши подршка корисницима путем телефона, електронске поште, у 

директном разговору: 

 506 мејлова, 

 7199 телефонских разговора, 

 више од 20 странака у Заводу. 

 Појединачно архивирање свих пристиглих употребних дозвола спортских објеката ЈЛС. 

 Припремљена публикација „Водич за националне евиденције у области спорта“. 

4.5 Одржавање базе података спортских резултата, праћење електронског уноса података 

спортских резултата у базу података и анализа пројекта електронског уноса података 

спортских резултата 

 

 Написана, припремљена за штампу и објављена публикација „Резултати спортиста 

Србије: Годишњи преглед 2016 година“ 

 Припремљена публикација „Прелиминарни резултати спортиста Србије у 2017“ 

 У завршној фази припрема публикације „Резултати спортиста Србије: Годишњи преглед 

2017 година“ 

 Значајна активност усмерена и на месечно ажурирање уписивања постигнутих 

спортских резултата спортиста Републике Србије остварених на великим међународним 

такмичењима. Ова активност значајно смањила време за добијање валидних 

информација што је у више наврата олакшало рад МОС-а. 

 Припремљене информације за сваку спортску грану о освојеним медаљама српских 

спортиста за потребе представљања истих гранским савезима на Сајму спорта у циљу 

ажирирања података и припреме завршне верзије; 

 По захтеву Министарства омладине и спорта достављани су у више наврата од „данас за 

данас“ подаци из базе Резултати спортиста Србије за потребе: 

 Пресека стања о резултатима спортиста Србије у актуелној години, 

 Различитих анализа о резултатима спортиста Србије у последње две деценије; 

o Израда пресека стања резултата спортиста Србије по одређеним захтевима за 

2016 и 2017 по захтеву МОС; 

o Израда информације о такмичењима одржаним у Р Србији са посебним освртом 

на међународна у 2016 и 2017 по захтеву МОС; 

o на захтев МОС припремљен и послат Извештај са информацијама о спортистима 

јуниорског и кадетског узраста (име и презиме; назив, датум, место одржавања 

такмичења; спортска грана; освојена медаља) у 2015 и 2016 и до сада уписане у 

2017 од стране Националних гранских савеза; 

o на захтев МОС припремљен и послат Извештај са информацијама о спортистима 

млађег узраста (име и презиме; назив, датум, место одржавања такмичења; 

спортска грана; освојена медаља) од 2000 до 2016 и до сада уписане у 2017 од 

стране Националних гранских савеза; 
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o на захтев МОС припремљен и послат Извештај са информацијама о спортистима 

сениорског узраста (име и презиме; назив, датум, место одржавања такмичења; 

спортска грана; освојена медаља) од 2000 до 2016 и до сада уписане у 2017 од 

стране Националних гранских савеза; 

o на захтев МОС а у складу са потребама излагања господина Министра на Сајму 

спорта припремљен и послат Извештај са информацијама о броју освојених 

медаља у односу на спортске гране и узрасне категорије спортиста Србије у 2017; 

4.6 Спортско - рекреативни програми и стручно саветодавна помоћ 

Стручни сарадници ИНДОК одељења су у 2017. години помагали, учествовали и реализовали 

активности других Одељења: 

 Припрема и реализација 2 спортско-рекреативна програма - стони тенис и фитнес за 

децу школског узраста у Дому спортова за време новогодишњих и Божићних празника; 

 Припрема и реализација 1 спортско-рекреативна програма - пливања за децу основних 

и средњих школа  на отвореном Пливалишту Кошутњак у  оквиру програма спортских 

активности за време летњег распуста у сарадњи са ГССО Београда као и електронска 

евиденција присуства деце; 

 Припрема и реализација програма „Превентивно – корективне гимнастике“; 

 Дежурство у теретани за време викенда; 

 Дежурство у теретани за време радне недеље. 

4.7 Библиотека 

 Отварање нових докумената, Књиге инвентара монографских и серијских публикација за 

2017. год. 

 Рад са корисницима библиотеке и корисницима архиве се одвијао у складу са њиховим 

захтевима. 

 Врши се сређивање (селекција и инвентарисање) неинвентарисаних пуликација које су 

нађене током пописа и отписа библиотечке грађе. 

 У програм за инвентарисање библиотечке грађе ИБГ унеосе се промене. 

 Континуирано ажурирање алфабетског каталога монографских публикација, и серијских 

публикација. 

 Континуирано се врши набавка нових публикација која се обавља путем поклона, куповине 

и размене, након које се публикације обрађују и смештају у полице. Набављенa je 

педесетједна (51) монографска публикација и пет (5) примерка серијских публикација. 

 Инвентарисање и смештај библиотечке грађе се врши континуирано.  

 Урађена је Анкета о библиотечком пословању за 2016. годиу и послата Библиотеци града 

Београда. 

 Електронски обавезни примерак у PDF формату: пет (5) публикација је аплоудовано на сајт 

Народне библиотеке Србије. 

 Континуирано се врши праћење стручне литературе, посета сајмовима књига и пишу се 

спискови за набавку нове литературе у зависности од потреба корисника библиотеке. 

 Континуирана едукација путем присуства на семинарима. 

 Присуствовање Стручном састанаку „Правовремено препознавање деце ниског раста“ у 

хотелу „Трим“ 10 маја 2017 године. 
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 Присуствовање акредитованом програму сталног стручног усавршавања “Читалачки 

клубови у библиотеци“  одржан 19. маја 2017. године у Библиотеци града Београда. 

 Присуствовање акредитованом програму сталног стручног усавршавања “Унапређивање 

библиотечких услуга корисницима оштећеног вида“ одржан 23. мај 2017. године у Народној 

библиотеци Србије. 

 Присуство на Акредитованом семинару континуираног стручног усавршавања 

„Мултимедије у библиотекарству“  одржаног 10. октобар 2017. у Универзитетској 

библиотеци "Светозар Марковић". 

 Присуство на семинару Kонтинуиране медицинске едукације „Физичка активност и 

метаболизам из угла молекуларне биологије“ одржаног 09. новембра 2017. у хотелу „Трим“. 

 Посета 62. међународном сајму књига у Београду. 

 Обављају се консултације са колегама из Народне библиотеке Србије, Библиотеке града 

Београда и KoBson-a. 

 Рад на сређивању отписане библиотечке и архивске грађе ЗСМСРС, паковање у кутије. 

 Састанак са Светланом Пауновић из Архива Србије (преглед архива ЗСМСРС, попис 

архивске грађе у кадровској служби  - Драган Вучетић; договор о чувању архивске грађе са 

др Тамаром Гавриловић и психологом Владимиром Китановићем). Отписане публикације су 

евидентиране, а с обзиром да су ове публикације хемијски и биолошки неисправне за даље 

коришћење, предвиђено је да се могу послати у стари папир. 

 Евидентирање публиковања стручних и научних радова у домаћим и страним часописима; 

 Евидентирање стручних и научних скупова у земљи и иностранству. 

4.8 Сајам спорта и реализовање дванаестог националног семинара за спортске секретаре 

У оквиру Сајма спорта 2017 реализоване су следеће активности: 

 Учешће у организацији рада на штанду 

 Припрема штампаних материјала о делатности Завода 

 Презентовање делатности ЗСМСРС посетиоцима 

 Организовање и реализовање Дванаестог националног семинара за секретаре у 

сарадњи са Спортским савезом Србије 

 Одржано предавање на тему „Вођење националних евиденција у систему спорта“ 

 Припремљене и дистрибуиране информације за сваку спортску грану о освојеним 

медаљама српских спортиста за потребе представљања истих гранским савезима на 

Сајму спорта у циљу ажирирања података и припреме завршне верзије. 

4.9  Одржавање WEB-сајта завода за спорт и медицину спорта РС 

 

 Континуиране активности на: 

 припреми предлога за редизајн сајта,  

 припреми текстова,  

 ажурирању текстова и постављање вести, информација,  

 фотографисање дешавања у Заводу и постављање фотографија, 
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 укупно постављено преко 700 вести, 

 уређивање Фејсбук странице Завода. 

 Контактирање УЗЗПРО – а, Неотек, Владимир Пекез, ради регулисања проблема 

везаних за рад сајта (конекција, ВПН и др.) 

 

4.10 Остале активности 

4.10.1 ИСО стандардизација 

Сачињено низ докумената (нпр. упутстава за рад, повезивање са спољашњим 

документима) како би се комплетирала неопходна документација.  

4.10.2 Рад на имплементацији новог Закона о спорту 

 

 Рад на имплементацији и усклађивању докумената у складу са новим Законом о 

спорту. Највише се времена посветило усклађивању са повереним пословима, 

Надзор над стручним радом у области спорта и Вођењу националних евиденција 

у области спорта. 

 Учешће у Радној групи за имплементацију Закона у спорту при МОС (није било 

састанака), 

 Преглед документације достављене од стране МОС за давање сагласности на 

предлог измена и допуна, давање сугестија/измена/коментара на: 

 Правилник о номенклатури спортских занимања и звања,   

 Правилник о дозволи за рад спортских стручњака, 

 Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у 

спорту, 

 Правилник о подношењу извештаја о одобреним и реализованим програмима и 

пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, 

 Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења, 

организација и предузетника у области спорта, 

 Правилник о књизи чланова удружења, друштава и савеза у области спорта,  

 Правилник о спортским гранама и областима спорта у РС и спортским дисциплинама у 

оквиру спортских грана и области спорта, 

 Уредбе о националним спортским признањима и новчаним наградама,  

 Елабората јединственог визуелног идентитета националних спортских репрезентација, 

 Правилник о условима за кандидовање за организовање великог међународног 

спортског такмичења на територији Републике Србије, 

 Правилник о вршењу надзора над стручним радом у области спорта, 

 Правилник о националним евиденцијама у области спорта, 

 Правилник о националној категоризацији спортских објеката. 
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4.10.3 Акциони план и спровођење Стратегије развоја спорта 

 У односу на дефинисане циљеве Акционим планом у којима је Завод носилац или партнер 

задужен за њихову реализацију израђен је у децембру Извештај о реализованим 

активностима. 

 Радна група за реализацију активности истраживање о стању спортске инфрaструктуре у 

Републици Србији: 

 Одржана 2 састанка, 

 Припремљени, обрађени и представљени подаци у облику 10 табела и 9 

графикона из Националне евиденције спортских објеката, а који се односе 

на питања дефинисана Методолошким поступком за истраживање: 

 Укупан број и % спортских објеката по територијалним целинама републике, региона, 

градова и оштина (ЈЛС) у РС, 

 Укупан број и % спортских објеката по типовима (врстама објеката), 

 Укупан број и % спортских објеката по врсти простора, 

 Укупан број и % спортских објеката по власништву/кориснику објекта, 

 Укупан број и % спортских објеката по врсти спорта која се може одвијати у оквиру 

њега, 

 Укупан број и % спортских објеката по врстама спортских такмичења која се у њима 

одвијају, 

 Укупан број и % спортских објеката по подацима о поседовању употребне дозволе,  

 Укупан број и % спортских објеката по подацима о поседовању грађевинске дозволе, 

 Укупан број и % спортских објеката по типологији груписаних спортских активности у 

зависности од корисника - интересних група. 

4.11  Остале активности 

 

 Током читаве године сарадници Одељења су учествовали у различитим акцијама и 

манифестацијама у којима је Завод био партнер или суорганизатор.  

 Сарадници Одељења су учесници у комисијама за јавне набавке и пописним комисијама 

Завода. 

 Израда документа са адресама и контакт подацима одређених средњих школа и 

гимназија на територији Београда по налогу помоћника директора Б. Б. Бачваревић за 

потребе истраживања које спроводи Завод у сарадњи са Intelligence Market Research; 

 Израда текста о пословима ИНДОК одељења са посебним освртом на Националне 

евиденције за потребе директоровог разговора са листом Политика; 

 Израда текста о Националним евиденцијама за магазин Fitness Management International 

и Национална ревија; 

 Рад у Омладинском спортском кампу у Караташу – преко 2 месеца обављања послова; 

 Израда ваучера за Градски секретаријат – бесплатни програми за ученике на Зимском 

школском распусту; 

 Као помоћ Сектору за медицину спорта РС, а све како би се израдила стратегија развоја 

медицине спорта у Србији, сарадници ИНДОКА су обавили: 
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- Проверу контаката лица задужених за стратегију развоја спорта у ЈЛС путем 

телефона и подсећање истих да доставе податке као и прослеђивање већ послатих 

дописа новим лицима (прослеђено 4 пута преко 100 дописа); 

- Израду прегледне табеле и убацивање података добијених од ЈЛС у вези података 

о броју регистрованих спортиста; 

- Звање представника ЈЛС и припрема дописа (појединачно) у вези података о 

броју регистрованих спортиста; 

- Пријем, ажурирање и анализа одговора ЈЛС на захтев у вези података о броју 

регистрованих спортиста за пристигле податке из  98 ЈЛС; 

- Припрему и слање дописа гранским савезима у вези података о броју 

регистрованих спортиста; 
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5. Сектор економско-финансијских и правних послова 

5.1 Одељење правних послова 

1. Редовни кадровски послови и ажурирање података у персоналним досијеима 

запослених: пријаве, одјаве, израда разних Уговора, Одлука, Решења, Извештаја, 

Потврда. 

2. Поступање и комплетирање докумената везаних за повреде на раду запослених. 

3. Заступање интереса Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије пред 

редовним судовима у Београду, Кладову и Неготину. 

4. Ревидирање и анализе оправданости постојећих Уговора о закупу уз нове предлоге 

мера повољнијих за Завод  као и анексирање истих, као и покретање поступака 

исељења због неиспуњења уговорених обавеза закупаца. 

5. Припремање седница Управног одбора, као и спреовођење Одлука и Закључака 

Управног одбора. 

6. Израда измена и допуна постојећих нормативних аката Завода. 

7. Израда разних Уговора са спољним корисницима услуга Завода. 

8. Реализација Закључка Владе Републике Србије по питању преузимања Омладинског 

кампа Караташ  (учешће у разним Комисијама везано за примопредају, попис 

објеката, комплетирање документације према Катастру Кладова, укњижба објеката на 

Завод, вађење копије плана, листа непокретности и локацијске дозволе као и 

поступање пред редовним судовима у Кладову везано за сметање поседа). 

9. Боравак у Караташу у времену септембар-децембар 2017 на месту главног 

кординатора испред МОС и Завода у Трећој фази  реконструкције ОСК Караташ. 

10. Учешће у припреми документације повраћаја Тениских терена као и послови који 

произилазе за ову врсту поступка. 

11. Послови везани за очување имовине Завода у смислу писања пријава и поднесака 

Општинским инспекцијама, као и градским инспекцијама. 

12. Активности везане за препарцелацију имовионе Завода као предуслов за формирање 

комплекса. 

13. Покретање поступка пред Општинским и Градским властима за исељење 

нехигијенског насеља Рома са парцеле 13444/1 на којој право управљања има Завод. 

14. Учешће у раду Комисија за израду платних разреда у сарадњи са МОС и МДУЛС.  

15. Израда предлога статута Завода као и радње за његово усвајање и доношење. 

15. Послови везани за прикупљање документације за реализацију повраћаја станова 

солидарности Који су били усељени од стране Љубице Бачанац и Миомира Лутовца. 

16. Праћење и примена позитивних пропиаса у раду Завода. 

17. Константна сарадња са државним правобранилаштвом везано за спорове који се воде 

код Београдских судова. 
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18. Сардња и коресподенција са Повереником  за приступ информацијама од јавног 

значаја, као и прикупљање и достава података по разним питањима. 

19. Учешће на едукационим предавањима везаних за примену ИСО стандарда, као и 

предавањима и саветовањима везаних за примену Закона о раду. 

20. Коресподенција и стални контакти са адвокатима Завода као и Инспекторима рада и 

Инспекторима за безбедност и против пожарну заштиту на раду. 

21. Учешће у Комисијама за рационализацију смањење потрошње електричне енергије 

као и постављање контролних бројила у Зводу. 

22. Сачињавање различитих извештаја на захтев директора Завода 

 

5.2 Одељењe за јавне набавке и комерцијалне послове 

 

Tоком 2017. године Одељење за јавне набавке и комерцијалне послове је спровело 34 јавне 

набавке мале вредности, 2 преговарачка поступка са објављивањем позива за подношење 

понуда и 10 јавних набавки у отвореном поступку. 

Примљена су 4 захтева за заштиту права у поступцима јавних набавки у следећим поступцима: 

- Јавна набавка спасилачких услуга на базенима ЈН 12/17; 

- Јавна набавка услуга осигурања ЈН 17/17; 

- Јавна набавка спасилачких услуга на базенима ЈН 12/17; 

- Јавна набавка радова на изградњу отвореног спортско-рекреативног објекта ЈН.  

Током 2017. године обустављена је 1 (један) јавна набавка из разлога престанка потребе Завода 

за спорт и медицину спорта Републике Србије за истом. Реч је о јавној набавци радова на 

делимичном кречењу објеката Завода број ЈН 34/17. 

 

Структура спроведених јавних набавки у периоду 01.01-31.12.2017. године је следећа: 

ДОБРА: 

 

Број 

 

Предмет јавне набавке 

 

Интерни број јавне набавке 

1. електрична енергија за период до 12 месеци ЈНО 1/17 

2. набавка гаса ЈНО 2/17 

3. Намирнице за припремање хране за хотел Трим ЈНО 7/17 

4. Природни гас – потпуно снадбевање ЈН ПП 2/17 

5. Намирнице за припремање хране за хотел Трим ЈНО 10/17 
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6. Канцеларисјки материјал ЈН 1/17 

7. Моторна горива за период до годину дана ЈН 5/17 

8. Хемијска средства за дезинфекцију базенске воде ЈН 6/17 

9. Тонери за штампаче са услугом сервисирањем 

штампача 

ЈН 9/17 

10. Моторна горива за период до годину дана ЈН 10/17 

11. Намештај за опремање ОСК „Караташ“ ЈН 13/17 

12. Тренажне справе и опрема за тренинг за трим стазу 

„Кошутњак“ 

ЈН 16/17 

13. Материјал за одржавање хигијене ЈН 23/17 

14. Медицински и лабораторијски потрошни материјал ЈН 15/17 

15. Лизинг и набавка опреме за ОСК „Караташ“ ЈН 25/17 

16. Набавка материјала за посебне намене – сајам спорта ЈН 27/17 

17. Делови, прибор и материјал за информатичку опрему ЈН 29/17 

18. Медицински и лабораторијски потрошни материјал ЈН 32/17 

19. Намештај за опремање ОСК „Караташ“ ЈН 33/17 

Табела 1. Спроведене јавне набавке добара 

 

 

УСЛУГЕ: 

 

 

Број 

 

Предмет јавне набавке 

 

Интерни број јавне набавке 

 

1. услуге чишћења и одржавања хигијене ЈНО 3/17 

2. Израда пројектне документације за реконструкцију 

Завода 

ЈНО 6/17 
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3. Услуге физичко-техничког обезбеђења ЈНО 5/17 

4. Израда пројекта за извођење радова на изградњи 

мултифункционалне дворане Кошутњак 

ЈНО 8/17 

5. Услуга инсталирања видео опреме ЈНО 9/17 

6. Услуга прања, пеглања и сушења веша за период до 

годину дана 

ЈН 2/17 

7. Услуга истраживања ставова младих о сопственом 

здрављу 

ЈН 3/17 

8. Публиковање текстова о Заводу у националном 

часопису сваког месеца 

ЈН 4/17 

9. Услуге штампања разног материјала за период до 

годину дана 

ЈН 7/17 

10. Услуге техничког одржавања посторјења у Дому 

спортова 

ЈН 8/17 

11. Услуге мобилне телефоније ЈН 11/17 

12. Услуге одржавања рачуанрске мреже, система аудио и 

видео надзора 

ЈН 14/17 

13. Услуга стручног надзора над извођењем грађевинских 

радова 

ЈН 18/17 

14. Услуге демонтаже и монтаже балон сале ЈН 19/17 

15. Спасилачке услуге на базенима  ЈН 12/17 

16. Услуге осигурања за период до 12 месеци ЈН 17/17 

17. Услуге штампања разног материјала за период до 

годину дана 

ЈН 22/17 

18. Услуге омладинске задруге ЈН 24/17 

19. Поправка пумпи и вентила на Отвореном пливалишту ЈН 28/17 

Табела 2. Спроведене јавне набавке услуга 

 

РАДОВИ: 
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Број 

 

Предмет јавне набавке 

 

Интерни број јавне набавке 

 

1. Радови на реконструкцији трим стазе „Кошутњак“ ЈНО 4/17 

2. Радови на реконструкцији ОСК „Караташ“, трећа фаза ЈНО 1.3.1/2017 

3. Радови на монтирању и постављању монтажних 

конструкција 

ЈН 21/17 

4. Изградња отвореног спортско-рекреативног објекта ЈН 26/17 

5. Замена дрвене ограде у оквиру Завода ЈН 30/17 

6. Делимично кречење објеката Завода ЈН 34/17 

Табела 3. Спроведене јавне набавке радова 

 

Када је реч о горе наведеним поднетим захтевима за заштиту права, њихова структура по 

годинама је следећа: 

 
  

2014. година 

 

2015. година 

 

2016. година 

 

2017. година 

укупан број спроведених 

поступака 20 61 52 
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поступци велике 

вредности и преговарачки 

поступци са 

објављивањем позива за 

подношење понуда (чл. 35. 

ст. 1. тачка 1) ЗЈН) 

8 19 11 

 

 

 

 

12 

поступци мале вредности  

12 

 

42 

 

41 

 

34 

изјављени захтеви за 

заштиту права понуђача 6 0 3 

 

4 

поништени поступци у 

целини од стране 

Републичке комисије 
3 # # 

 

 

# 

поништени делимични од 

стране Републичке 

комисије 

 

1 

 

0 

 

2 

 

2 
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одбијени захтеви од 

стране Републичке 

комисије 

 

2 

 

0 

 

1 

 

1 

Табела 4. Преглед заахтева за заштиту права 2014 – 2017. година 

 

Уштеде које су остварене спровођењем поменутих поступака у 2017. години имају следећу 

структуру: 

 

 

УШТЕДЕ 

буџетска 2017.година* 

Врста поступка Број 

спроведених 

поступака 

Укупно остварена 

уштеда у 2017. 

години 

(без ПДВ-а) 

Уукупно остварена 

уштеда у 2017. години 

(са ПДВ-ом) 

 

поступак јавне набавке 

мале вредности 

 

 

34 

 

5.830.233,40 

 

6.996.280,08 

отворени поступак и 

преговарачки поступак у 

складу са чланом 35. став 1. 

тачка 1) ЗЈН 

 

11 

 

9.976.958,87 

 

11.972.350,64 

УКУПНО 45 15.807.192,27 18.968.630,72 

 

Табела 5. Уштеде 

 

*Напомена: За исти период током 2016. године Одељење за јавне набавке и комерцијалне 

послове је остварило уштеде од 6.351.103,62 динара без ПДВ-а, односно 7.621.324,34 динара са 

ПДВ-ом. 

 

У посматраном периоду свакодневно су извршавани редовни послови Одељења, као и: 
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 свакодневни пријем рачуна и отпремница из магацина, као и хотела Трим после 

пријема робе и усаглашавање са годишњим уговорима добављача као и са 

примљених захтева; 

 преглед и анализа реализације спроведених набавки; 

 Свакодневна обрада и реализација примљених захтева за набавку добара и услуга 

које се набављају у поступцима осталих набавки ( које нису јавне) у складу са 

интерним актима и процедурама ИСО 9001; 

 евиденција примљених меница у поступцима јавних набавки; 

 праћење прописа и објава на сајту Управе за јавне набавке и Портала јавних 

набавки, 

 израда и достављање Управи за јавне набавке, путем софтвера, кварталне 

извештаје о спреведеним поступцима јавне набавке у периоду јануар – март 2017. 

године (први квартал); април-јун 2017. године (други квартал), јул-септембар 

2017. године (трећи квартал), октобар децембар 2017. године (четврти квартал). 

 

5.3  Дом спортова 

 

- Реализација – преко рачуна   динара    26.943.960,29 

- Реализација - благајна ДС    динара      6.847.775,00 

- Реализација – благаја за 

фудбалски терен динара       1.154.568,00 

У к у п н о:     динaра    34.946.303,29 

Приказани податак реализације је остварење за период  јануар – новембар 2017. године. 

Уколико би се за потребе годишње анализе, за децембар пројектовао новембарски износ, онда 

би износ остварене реализације имао следећу структуру: 

- Реализација – преко рачуна     динара    30.495.506,00 

- Реализација - благајна ДС      динара      7.466.141,00 

- Реализација – благајна за 

фудбалски терен динара       1.232.868,00 

У к у п н о:      динaра    39.141.515,00 

 

 2016. година - 

динара 

2017. година - динара Кретање 

 

Реализација преко 

рачуна 

 

25.366.350,00 

 

30.495.506,00 

               

              20,22% 
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Реализација благајна 

ДС 

 

7.611.973,00 

 

7.466.141,00 

               

                1,92% 

Реализација 

фудбалски терен 

 

715.206,00 

 

1.232.868,00 

               

                1,72 пута 

 

Свега: 

 

33.693.529,00 

 

39.141.515,00 

 

              16,17% 

Табела 1 . Реализација у 2016. и 2017. години 

 

Узимајући у обзир број продатих карата закључно са подацима из новембра месеца, 

очекује се да се до краја 2017. године, користећи податке из новембра као оквирне за 

децембар,  на благајни  Дома спортова  буде продато: 

- дневних индивидуалних карата за базен комада 10.695 

- месечне претплатне карте за базен  комада      670 

- дневне индивидуалне карте за теретану комада   3.480 

- дневне индивидуалне карте за сауну комада   2.270 

- месечне претплатне карте за теретану 

и програме Завода    комада      537. 
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17,019,770.00

8,742,930.00
7,860,916.00

7,579,057.00

7,611,973.00
7,466,141.00

21,316,849.00
22,376,006.00

25,366,350.00

30,495,506.00

715,206.00 1,232,868.00

2014. 2015. 2016. 2017.

Грански савези Благајна ДС Наплата преко рачуна Фудбалски терен

Графикон 1. Упоредна анализа реализације 2014-2017. године 

 

Графикон 2. Упоредна анализа реализације 2014–2017. године 
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Од отварања објекта Дома спортова након реконструкције 2008. године, 2017. 

година је пословна година са највишим приливом на основу давања у закуп термина 

коришћења спротских просторија, по основу закључених уговора о закупу термина. 

Раст од 20,22% у односу на претходну пословну годину, представља сигнификантан 

резултат у раду овог спортског објекта, на који можемо бити веома поносни. 

Велика залагања дала су резултат, те је прилив преко рачуна забележио овако 

значајан раст, поготово узимајући у обзир услове који су имали и негативан утицај 

на  ниво потрошње у свим областима потрошње у нашој земљи. 

 

Графикон 3. Укупни приливи по годинама 2014-2017. 

 

Пад укупног износа прилива у 2017. години у односу на 2014. годину, резултат је 

престанка коришћења од стране гранских спротских савеза кроз системско 

финансирање, осим потпуно комерцијалног начина коришћења која су имали током 

2017. године. 

 

 

5.4 Затворени олимпијски базен 

 

- Реализација – преко рачуна   динара     9.381.255,00 

- Реализација - благајна ОлимпБалон  динара     3.178.560,00 

У к у п н о:     динара  12.559.815,00 
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Приказани подаци односе се на период јануар-новембар. Уколико узмемо за 

претпоставку да ће остварење у децембру бити на нивоу остварења у новембру, укупан 

износ за 2017. годину имао би следећу структуру: 

- Реализација – преко рачуна   динара   10.516.725,00 

- Реализација - благајна ОлимпБалон  динара     3.683.090,00 

У к у п н о:     динара  14.199.815,00 

 2016. година - динара 2017. година - динара Кретање 

 

Реализација преко 

рачуна 

 

12.331.810,00 

 

10.516.725,00 

               

              14,72% 

 

Реализација 

благајна ДС 

 

3.875.748,00 

 

3.683.090,00 

               

                4,97% 

 

Свега: 

 

16.207.558,00 

 

14.199.815,00 

 

              12,39% 

Табела 2 . Реализација у 2016. и 2017. години 

Графикон 4. Приливи 2014-2017. 
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Графикон 5. Упоредна анализа годишњих реализација 2014-2017. 

 

На благајни је у 2016. години продато укупно 12.824 дневне индивидуалне карте и 229 

месечних претплатних пропусница. На благајни ће у 2017.  години бити продато 

дневних индивидуалних карата готово у идентичном броју, 12.768 комада (узимајући 

податак за новембар као очекиван и за децембар), док би број продатих месечних 

претплатних пропусница био у паду, укупно 180 комада. 

 

Ниво коришћења овог спортског објекта, могао би бити увећан прилагођавањем пратеће 

инфраструктуре, у смислу већег простора и садржаја пратећих просторија (гардероба, 

туш, тоалет), што би омогућило пружање услова бољег квалитета, на задовољство 

корисника. 

 

 

5.5 Отворено пливалиште Кошутњак - летња купалишна сезона 2017. 

24.06 – 02.09.2017. 

 

  

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 

2014. 1.928.035,00 12.238.540,00 14.166.575,00 64 221.352,73 

2015. 2.780.700,00 22.862.950,00 25.643.650,00 70 326.613,60 
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2016. 434.405,00 16.716.920,00 17.151.325,00 47 364.921,81 

2017. 3.492.960,00 20.241.980,00 23.734.940,00 55 431.544,36 
Табела 3. Реализација 2014-2017. 

 

Током летње купалишне сезоне у 2016. години продато је 78.905 индивидуалних дневних 

карата за пливалиште и 23 пропуснице, а током 2017. продато је 98.581 индивидуална 

карта и 32 пропуснице. 

 

У 2017. години остварен је највиши дневни прилив посматрајући последње четири године 

рада овог објекта. 

 

Од давања у закуп термина коришћења спортских просторија и продаје услуга 

коришћења преко благајни кроз продају индивидуалних дневних карата и месечних 

претплатних карата у објектима Дом спортова, Затворени олимпијски базен на 

Отвореном пливалишту током сезоне јесен/зима/пролеће и летње купалишне сезоне 

на Отвореном пливалишту у периоду јун-септембар  

- у 2016. години остварен је укупан прилив у износу од 69.113.237,97 динара, 

- у 2017. години остварен је укупан прилив у износу од 77.076.270,00 динара. 

 

Сагледавајући овај податак као остварени резултат у оквиру наведене делатности 

пословања Завода, постављени циљ за 2017. годину да се оствари раст у висини од 

5%,  остварен је и премашен досезањем раста од 11,52%. 

 

 

5.6 Хотел Трим 

 

Смештајни капацитет, укључујући објекат хотела Трим и депаданса Мали Трим, износи 

57 места, и током 2017. године остварена је посета у следећој структури гостију а 

приказано кроз број ноћења: 

 

 Домаћи гости    

ноћења 

Гости из иностранства 

ноћења 

У к у п н о     

ноћења 

2015. година 2.126 1.586 3.712 

2016. година 1.569 1.672 3.241 

2017. година 2.742 838 3.580 

Табела 1. Упоредни приказ броја гостију 
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У току 2017. године бележи се раст у броју ноћења у односу на 2016. годину у висини од 

10,46%, чиме је остварен постављени циљ за пословну 2017. годину - увећање од 10%. 

Остварена реализација 

Графикон 1. Упоредна анализа реализације Трим хотела   

 

У току 2017. године бележи се пораст остварене реализације у односу на 2016. годину у 

висини од 10,11%. Од фебраура месеца хотел има и нову услугу, а то је давање у закуп 

термина коришћења тениских терена. 

Неке од спроведених активности у 2017. години које су допринеле да услуга буде 

квалитетнија и садржајнија су: 

- побољшан систем загревања соба и депадасу; 

- обновљен инвентар за башту; 

- обновљени кухињски апарати. 

 

5.7 Омладински спортски камп Караташ 

 

Током 2017. године објекти Oмладинског спортског кампа Kараташ значајно су зановљени и 

квалитет услуга сада има запажено виши ниво. Кроз трећу фазу реконструкције 

реконструисана су два смештајна објекта и знатно су унапређени спротски објекти – хала и 

отворени  кошаркашки терен, постављањем нових подлога. 

 

У 2017. години забележи се значајан пораст у боју ноћења, у односу на 2016. годину.  

 

 2015. 2016. 2017. 

Спортисти 842 1.701 9.767 

Екскурзије 543 743 1.488 

Радници 3883 2.675 1.383 

Индивидуални гости 

и туристичке групе 

 

564 

 

1.212 

 

1.000 

У к у п н о 5.832 6.331 13.638 

Табела 1. Упоредни приказ броја ноћења 

 

Створени услови занављањем објеката овог локалитета, довели су до очеквианог пораста 

корисника, што је резултат заједничких активности Министарства омладине и спорта РС и 
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Завода за спорт и медицину спорта РС, па се тако бележи пораст у броју ноћења за групу 

корисника „спортисти“ од 5,74 пута, а за групу екскурзије 2 пута, чиме је далеко премашен 

постављен циљ за 2017. годину, који је предвиђао пораст од 20%. Активности на стварању још 

садржајних и бољих услова и даље су у току, тако да се свакако очекује пораст обима 

пружених услуга и у наредном периоду. 

 

Могућност пружања комплекснијих услуга свакако је утицала и на пораст прилива.  

Остварена реализација 

308,380.00 109,680.00 165,230.00

5,874,267.35

8,877,830.13

21,961,422.37

01.01 - 31.12.2015. 01.01 - 31.12.2016. 01.01 - 31.12.2017.

Прилив у готовини Фактурисане услуге

 

Графикон 1. Упоредна анализа реализације ОСК Караташ   

Прилив је остварио значајан пораст у односу на 2016. годину и то за скоро 2,5 пута. 
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6. Закључак 

Завод је изузетним залагањем у оквиру свих постојећих функција створио услове да се 

циљеви за 2017. годину  реализују. 

 
Визија Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије јесте друштво у ком се 

важност спорта и улога спорта у друштву непрестано надопуњују стварајући нове вредности и 

нове резултате. Сво то време смо увек имали визију боље спортске Србије , њој смо тежили и 

стално смо је мењали јер када бисмо постигли зацртане циљевe, креирали смо нове , увек 

настојећи да променимо ситуацију на боље. Наш задатак и протекле године, као и свих до сада, 

био је да сваком од корисника, било да су то деца на почетку својих спортских каријера, било 

да су врхунски спортисти или спортисти рекреативци, њих стручно помогнемо, да унапредимо 

њихове способности, да истражимо различите појаве и да своја сазнања искористимо на опште 

добро спорта у Србији и у корист здравља нашег становништва. 

 

Свесни смо и одговорности коју такав статус носи и свакодневно се изнова трудимо да 

га оправдамо развијајући нове везе са установама и појединцима чије су примарне области радa 

унапређење врхунског спорта и физичка активност и здравље младих. Деца школског узраста 

узимају посебно место када је рад Завод у питању. Наша брига је да својим радом допринесемо 

да она буду физички активна како би била здрава, јер тиме добијамо здраво друштво и општи 

напредак. 

 

У периоду који је пред нама желимо да ширимо доступност наших услуга и ван 

матичних објеката, да интензивирамо сарадњу са свим релевантним регионалним и 

међународним установама и да креирамо нове службе специјализоване за специфичне области 

које тек треба да се развију код нас ради постизања још бољих резутата у раду са врхунским 

спортистима.  

 

Наша мисија свакако наставља свој правац да Завод буде институција која ће 

иницирати нове политике и развоја мреже које ће бити у служби унапређења врхунског спорта 

и физичких активности свих наших грађана. 

 

Стицање нових вештина и знања ради побољшања квалитета рада, стручна 

интерпретација статистичких и стручних података добијених из развојно-истраживачких, 

креирање квалитетних стручних и едукативних материјала за рад спортских организација, 

интензивна промоција здравог начина живота кроз физичку активност и здраву исхрану и 

припремање валидних информација од значаја за доношење одлука у области спорта на нивоу 

државе. 

 

Широк дијапазон рада Завода за спорт и медицину спорта РС се јасно огледа у 

Стратегији развоја спорта у РС за период 2014-18. године коју је Министарство омладине и 

спорта израдило у уској сарадњи са Заводом, а у којој је јасно дефинисано да је циљ да се 

систем спорта у Републици Србији састоји од способних, одрживих и координисаних 

спортских организација, друштава и савеза који обезбеђују квалитетне услове за бављење 

спортом у оквиру својих надлежности, кроз подизање укупних капацитета свих организација у 

области спорта, а Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије има улогу подршке 
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организацијама у области спорта за реализацију таквог циља и представља контакт тачку за 

координацију и обуку. 

 

У 2017. години Министарство омладине и спорта Републике Србије издвојило је 

средства како би Завод за спорт и медицину спорта извршио темељну реконструкцију 

руиниране трим стазе. У процесу реконструкције постављене су нове тренажне станице са 

најсавременијом европском опремом и видео надзор. Ово је, по свакодневним изјавама 

грађана, леп поклон  свим оним грађанима који се на трим стази рекреирају или припремају за 

нове и боље спртске резултате.   

 

 

 

 

 


