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Постојање и трајање ...
Педесет пет година постојања, трајања, стварања и развоја спортско-медицинске установе као што је
Републички завод за спорт, који у овој години прераста у Национални завод за спорт и медицину спорта, само је повод са пуно разлога да се не само сагледа пређени пут, већ и да се јасно укаже на важно
место спорта и физичке културе у укупном развоју друштвене заједнице.
Од средине прошлог века, када је настао тад Савезни завод за физичку културу, па све до данас, у
временима која су се мењала, спортско срце Завода је увек куцало ритмом вечне младости и одисало спортским духом – јединственим спојем здравог тела и здравог духа у славу спорта, здравља и
успеха. У остварење те визије и испуњење мисије, уткано је много хтења, умећа, преданости, рада и
знања. Могло би се рећи: наше знање се мери вековима. Међутим, то знање је само у функцији нових
генерација шампиона Србије – колевке шампиона.
Спорт и физичка култура су национално благо. Наше је само да га сачувамо и унапредимо.
Здрави људи и стабилне личности: то је наш допринос развоју наше земље Србије –
земље европских и светских шампиона!

Прилози за новију историју...

СПОРТСКО СРЦЕ СРБИЈЕ
55 ГОДИНА

Републички завод за спорт је
установа која 2011. године слави
55. рођендан, а настао је као Савезни
завод за физичку културу 09. марта
1956. године. Уредбу о оснивању
Савезног завода за физичку културу
донело је Савезно извршно веће,
а потписао је лично Председник ФНРЈ
Јосип Броз Тито.
Завод је основан као управна
установа са основним задацима да
се бави испитивањем стања физичке
културе и проучавањем услова
за њен развој, а за свој рад је био
одговоран Савезном извршном
већу, односно Савезној комисији
за физичку културу.

Стара је изрека: у здравом телу здрав дух.
1956

Већ тада је била схваћена друштвена улога спорта,
посебно у међународној афирмацији државе,
али и да се до врхунских спортских резултата
не може доћи без институције која ће се бавити
проучавањем стања целокупне физичке културе
и водити бригу о њеном развоју у земљи. Зато је
Савезни завод за физичку културу имао задатке
да посебно:

3. истражује методе рада у области физичке
културе и ради на њиховом усавршавању;
4. предлаже мере за уздизање и усавршавање
стручних кадрова у области физичке културе;
5. утврђује савремене методе рада у области
физичке културе и стара се о њиховој примени;
6.води евиденцију и прикупља документацију о
стању физичке културе у земљи.

1. проучава стање физичке културе у
школама и предлаже мере за
унапређење физичког васпитања
школске омладине;
2. проучава стање физичке
културе радника и сеоског
становништва, а посебно
утицај физичке културе
на продуктивност рада и
здравља радника, и предлаже
одговарајуће мере;
1945 - 1962. ФНРЈ
1963 - 1991. СФРЈ
1992 - 2003. СР Југославија
2003 - 2006. Србија и Црна Гора
2006 - Србија

Али, здраво тело је једино могуће уколико здрав дух влада.
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Фудбалска
репрезентација на
Олимпијским играма
у Мелбурну освојила
сребрну медаљу
Првенство
Југославије у
ватерполу

На Олимпијским
играма у Мелбурну
Фрањо Михалић
освојио сребрну
медаљу у маратону

Ватерполо:
Мелбурн Олимпијске игре
освојена сребрна
медаља

Фрањо Михалић,
сребрна медаља ОИ Мелбурн 1956.

првак Морнар
(Сплит)

1956

Фудбалска репрезентација,
сребрна медаља ОИ Мелбурн 1956.

Првенство
Југославије у кошарци
Првенство
Југославије
у рукомету

првак Пролетер
(Зрењанин)

Ватерполо репрезентација,
сребрна медаља ОИ Мелбурн 1956.

првак Црвена Звезда
(Београд)

План рада за 1956. годину
предвиђао је да се отпочне са
изучавањем проблематике, односно
решавања задатака, скоро на свим
секторима физичке културе.
Фрањо Михалић,
други у маратону, Мелбурн 1956.

Визија и мисија - Визија Министарства омладине и спорта је да...
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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1956

Отворени базени у Кошутњаку

Да би се то могло и остварити, било је нeопходно
извршити попуну стручног кадра, јер је садашњи број
био недовољан, а уз то, добрим делом оријентисан на
проблематику врхунског спорта.
Исто тако, као проблем се појавио и недостатак
просторија за рад. Такође, наглашена је потреба узајамне
помоћи свих одсека и сарадње са сличним установама у
земљи, као и познатих стручњака као спољних сарадника.
(План рада СЗФК за 1956.стр.1).

... Република Србија до 2013. године постане...
1956
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Првенство
Југославије у фудбалу
првак Црвена Звезда
(Београд)
Првенство
Југославије
у рукомету

Првенство
Југославије у кошарци
првак Олимпија
(Љубљана)

1957

првак РК Загреб
(Загреб)

Првенство
Југославије у
ватерполу

Спортски лист
”Спорт”
Најбољи спортиста
југославије

првак Јадран
(Сплит)

Фрањо Михалић
Београдски
спортски клуб (БСК)
променио име у
ОФК Београд

ФК БСК

План рада СЗФК за 1957 . годину био је базиран на
Плану рада Комисије за физичку културу Савезног
извршног већа за 1956. годину, а који још није био
остварен. Требало је продубити у протеклој години
радове и започети са обрадом нових проблема које
намеће пракса.

У 1957. требало
је акценат
бацити на
изучавање и
обраду оних
проблема
и питања
која траже
доношење
законских
прописа
и одлука
државних
органа у циљу
сређивања
стања и
утврђивања
обавеза
друштвене
заједнице на
том подручју.

... држава у којој је спорт доступан свакоме...
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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1957

Почеци примене физичке културе у терапијске сврхе

У 1957. години донет је Правилник о
организацији и раду Савезног завода за
физичку културу којим су била регулисана
основна питања организације рада Завода и
појединих његових одсека и служби.

Радивоје Кораћ, кошарка

Ивица Осим, фудбал

Стјепан Бобек, фудбал

Бора Костић, фудбал

... а нарочито деци.
1957
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Првенство
Југославије у кошарци
После
утакмице
са Црвеном Звездом
у Минхену страдали
играчи Манчестер
Јунајтеда

Будимпешта
Европско
првенство у
ватерполу
Југославија другa.

првак
ОКК Београд
Фудбалери
Југославије
победили
Енглеску са 5:0

1958

Репрезентација Југославије, фудбал

Репрезентација Бразила, фудбал

Репрезентација
Бразила постала
светски првак
у фудбалу
Куп Југославије у
фудбалу освојила
Црвена Звезда
Милутин Шошкић, фудбал

С обзиром да је Конгрес за физичку културу,
одржан у новембру 1958. године, донео
одлуке које, ако се доследно буду спроводиле
у живот, треба да обезбеде бржи развитак
физичке културе, то је разумљиво да ће
основни задатак Савезног завода за физичку
Спортом се представља држава у свету, афирмише њено културно
богатство и јача национална кохезија.

Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

1958
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1958

ОКК Београд, кошарка

Пеле, фудбал

Жист Фонтен, фудбал

Вава, фудбал

културу бити у наредним годинама да активно
учествује у разрађивању и реализацији
конгресних одлука, односно да помаже
државним и друштвеним институцијама и
организацијама да те одлуке што успешније
споводе у живот.
(План рада Савезног завода за физичку културу за 1959. годину стр.1).

Деца у спорту су основни приоритет Стратегије развоја спорта
у Републици Србији.
1958
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Првенство
Југославије у фудбалу
првак Црвена Звезда
(Београд)
Првенство
Југославије у
ватерполу
првак Јадран
(Херцег-Нови)

Првенство
Југославије
у рукомету

Бранко Зебец
прешао из
Партизана у Звезду

Бранко Зебец, фудбал

1959
Торино (Италија)

првак Борац
(Бања Лука)
Првенство
Југославије у кошарци

Одржана
прва летња
Универзијада

првак Олимпија
(Љубљана)

Oзбиљну препреку за рад Завода представљало је
помањкање орговарајућих стручних кадрова.
Савезни завод још увек није располагао са потребним
бројем сарадника за истраживачку делатност на подручју
физичке културе.
Започети са планираним и системским улагањем у обнављање и
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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1959

Рајко Митић, фудбал

Владимир Беара, фудбал

Трајко Рајковић, кошарка

Очекивало се, да ће се кадровска питања у
Заводу решити на задовољавајући начин
на почетку 1959. године.
(План рада Савезног завода за физичку културу за 1959. годину стр2).

Први лекар у Заводу давне 1959. године био је
др Недељко Новаковић - оснивач лабораторије за
функционална тестирања. Ради стручног усавршавања
једно време провео је у западној Немачкој боравећи у тада
“најјачем” спортско медицинском центру за функционална
тестирања и по повратку 1960. године основао је у Заводу
лабораторију за функционална тестирања.

изградњу спортске инфраструктуре широм Републике Србије.
1959
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Први
програм Радио
Београда почео
емитовање емисије
”Време спорта
и разоноде”

Фудбалска
репрезентација
освојила златну
медаљу на
ОИ у Риму
Првенство
Југославије у кошарци
првак ОКК Београд

1960

Првенство
Југославије у
ватерполу
првак Јадран
(Сплит)

Бранислав
Мартиновић
– медаља у рвању
на Олимпијским
играма у Риму.

Првенство
Југославије
у фудбалу
првак Црвена Звезда
(Београд)

Радивоје Кораћ, кошарка

Рационалном изградњом спортских објеката спречиће се могућност
да спорт постане терет друштвеној заједници.

Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

1960
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Данас постаје све очигледније да даљи
напредак на подручју физичке културе не

1960

зависи више само од материјалних услова
и програмских, односно организационих
концепција, колико од способности стручних
кадрова да процес физичког васпитања
боље ускладе са конкретним потребама
радних људи, да га више хуманизују и да у

Вилма Рудолф, атлетика

физичко васпитање и спортски тренинг и
друге форме рада унесу савременији садржај
и научне методе рада.
Касиус Клеј, бокс

(Оријентациони план рада Савезног завода за физичку
културу за 1960. годину ,стр.1).

У Заводу основана Лабораторија за
функционална истраживања.
Репрезентација Југославије, фудбал

Мале спортске хале и терени, биће лакше доступни већем броју
деце, активним спортистима и рекреативцима.
1960
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Првенство
Југославије у
ватерполу
Иво Андрић
добио Нобелову
награду за
кљижевност за
роман ”На Дрини
ћуприја”

првак Морнар
(Сплит)
Фудбалер године
у Југославији:
Драгослав
Шекуларац

Драгослав Шекуларац, фудбал

1961

Југославија
освојила сребрну
медаљу на Европском
првенству у кошарци
у Београду

Првенство
Југославије у кошарци

Првенство
Југославије
у рукомету

првак Олимпија
(Љубљана)

првак Партизан
(Бјеловар)

Преласком у статус ‘’самосталне установе’’ претпостављало се
да Савезни завод неће бити у стању да сам обезбеди потребна финансијска средства и сматрало се да би требало да буде
дотиран од Савезног извршног већа. Држава би обезбеђивала
материјална средства и у границама тих средстава постављала
захтеве Заводу, а проширење послова зависило би од остварења средстава, јер самостална установа не значи и самостално
обезбеђивање свих средстава.

Уместо малог броја великих спортских објеката, градити
велики број малих спортских објеката.
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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Дуго се и предано радило да Завод,
поред здравствено-спортске стекне
и статус научне установе.

1961

Победничко постоље, Европско првенство у кошарци

На данашњој адреси, у улици Кнеза Вишеслава 72, Завод се налази
од месеца марта 1961. године, када се уселио у Управну зграду, а исте
године су завршени и павиљони за смештај спортиста (хотел “Трим” и
још три павиљона).

Посебан приоритет је и улагање у врхунски спорт и његов развој.
1961
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Чиле:
7 светско
првенство
у фудбалу Југославија четврта
Бразил првак
света у фудбалу:
у финалу Бразил
- Чехословачка 3 : 1

У Београду
одржано 7. Европско
првенство у атлетици

Репрезентација Бразила, фудбал

1962
Тенис:
Род Лејвер
освојио
Wimbledon

Лајпциг:
Европско првенство
у ватерполу:
Југославија освојила
сребрну медаљу

7 Балканске игре:
кошаркаши
Југославије
први

Репрезентација Југославије, фудбал

Завршен је и Дом спортова, савремени поливалентни
спортски центар, први такве врсте у земљи, са великим
бројем отворених спортских терена за разне спортове,
фудбалским стадионом и Трим стазом.
Држава у којој су права и обавезе спортских субјеката ...
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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Констатује се, да стил рада није најбољи. Много се времена губи
на разне послиће који нису потребни ни нужни. Време се губи
у честим и непотребним изласцима. Треба водити евиденцију у
коју установу и зашто један сарадник иде. Прешло се у навику,
да се Завод ангажује од стране других установа за сва могућа
питања. Мора се заоштрити однос према оваквој пракси.

1962

(Записник са састанка Колегијума одржаног 17. фебруара 1962.).

Први психолог у Заводу за спорт била је
госпођа Мирјана Драгићевић.

Фахрудин Јусуфи, фудбал

Милутин Шошкић, фудбал

Милан Галић, фудбал

... гарантовани правним нормама.
1962
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Рукомет првенство Југославије
Првак РК Загреб

Ватерполо
првенство
Југославије
Првак Партизан
(Београд)

1963

У Београду
одржано Европско
првенство у гимнастици
(м) и ЕП у фудбалу
(јуниори)

Фудбал

Кошаркашко
првенство
Југославије
ОКК Београд
шампион

У Београду
отворен стадион
Црвене Звезде
”Маракана”

Првак Југославије
Партизан
(Београд)

Уредбу о Југословенском заводу за физичку културу
донело је Савезно извршно веће 12. марта 1963.
године, а потписао је председник Републике,
Јосип Броз Тито. Завод је био основан као управна
установа, (а наставио је са радом као самостална
установа). Уредба је садржала 19 чланова којом је
била прецизирана организација и начин деловања
ове установе, а била је објављена у ‘’Службеном листу
ФНРЈ’’, бр. 12/63.
(Савезни завод је наставио са радом као самостална установа

Чланом 2. Уредбе о
Југословенском заводу за физичку културу, био је прецизиран
задатак Завода: ‘’да
утврђује стање физичке културе народа и
да проучава потребе
појединих друштвеноекономских категорија
становништва; да
организује и врши
истраживања о утицају
и могућностима
успешнијег дејства
физичког вежбања на
здравље,

под новим називом.)

Спорт и спортске активности на свим нивоима и у свим облицима
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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радну кондицију, спортско стваралаштво,
активни одмор и физичко васпитање човека; да прати и преноси искуства из области
теорије и праксе физичке културе и прикупља
одговарајућу документацију; да издаје
публикације у оквиру своје делатности’’ .

1963

Уредбу о Југословенском заводу за физичку културу донело је Савезно извршно
веће 12. марта 1963. године, а потписао је председник Републике, Јосип Броз Тито.

Прва петорка кошаркашке репрезентације Југославије,
Светско првенство у Бразилу - сребрна медаља

обезбеђују физичку, менталну и социјалну добробит грађана
Републике Србије.
1963
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Мирослав Церар, гимнастика

Мохамед Али
победом против
Сони Листона
постао првак
света у боксу

Мирослав Церар
освојио две
медаље на ОИ у
Токију, златну и
бронзану.

1964

Рукомет првенство Југославије
Првак РК Медвешчак
Загреб

Бранко
Мартиновић
- бронзана
медаља , рвање
- Олимпијске игре
у Токију

Бранислав
Симић – златна
медаља у рвању
на Олимпијским
играма у Токију.

Ватерполо:
Токио Олимпијске игре
освојена сребрна
медаља

Година 1964. била
је прва година
самоуправљања
у ЈЗФК. Мада
колектив у целини,
а ни поједини
чланови нису
имали довољно
искустава
у погледу
друштвеног
управљања,
нити је Завод
у том погледу
могао користити
искуства других
установа, ипак се
може рећи да је
протекла година
дала охрабрујуће
резултате.

Полазећи од чињенице да је стратешки развој и унапређење
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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1964

Репрезентација Југославије, кошарка

Прелазак на друштвено управљање отворио је
читав низ нових проблема за чије решавање органи
управљања, па и читав колектив још увек нису
успели пронаћи одговарајућа решења.
Из Швајцарске набављен први апарат за
спироергометријско тестирање.
У сектору медицине спорта, кроз третман здравственог надзора спортиста преко 15.000 репрезентативаца и спортиста који том статусу теже,
превентивно је усмерено да би правовремено
унапредили форму, предупредили повреде и отклонили евентуалне факторе опасне, пре свега
за здравље.

Спирометар, 2010.

система спорта и са њим повезаних активности сложен и дугорочан
процес, стратешка начела су:
1964
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СССР
Првенство
Европе у кошарци
Југославија освојила
сребрну медаљу

Летња
Универзијада
Будимпешта

Првенство
Југославије у
ватерполу

Југославија освојила 1
златну, 1 сребрну и
3 бронзане медаље

првак Јадран
(Херцег-Нови)

Првенство
Југославије у кошарци

Првенство
Југославије у фудбалу

првак КК Задар

првак Партизан
(Београд)

1965
Првенство
Југославије
у рукомету

Мирослав Церар
гимнастика

првак РК Загреб

На 11. седници Савета у ширем саставу ЈЗФК одржаној
30. децембра 1965. године, усвојен је Статут у целости
онако како га је поднео Управни одбор и Савет у ужем
саставу. Према овом Статуту, директор је руководио
Научно-истраживачким сектором, а помоћник директора
Заједничким службама и Спортским центром.
(Записник са 11. седнице Савета – у ширем саставу ЈЗФК, одржане 30. децембра 1965. године ,стр.4).

...спортом се представља држава у свету, афирмише њено културно
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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Александар Аца Николић
кошаркашки тренер

1965

Кошаркашка репрезентација Југославије,
Европско првенство у СССР - друго место

Основана
лабораторија
за
нервномишићна
тестирања.

богатство и јача национална кохезија.
1965
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8. Светско
првенство у фудбалу
првак Енглеска
у финалу:
Енглеска - Немачка
4:2

Првенство
Југославије
у ватерполу
првак Партизан
(Београд)

Чиле
Незванично
првенство света
Наша кошаркашка
репрезентација
победила

1966
Фудбал
Првак Југославије
Војводина
(Нови Сад)

Кошаркашко
првенство
Југославије
Олимпија (Љубљана)
шампион

Утрехт
европско првенство
у ватерполу освојена бронзана
медаља

И у 1966. години
у Заводу су
наставиле са
радом три
радне јединице:
Научноистраживачки
сектор,
Спортски центар
и Заједничке
службе.

ВК Партизан

Спортом се развија и јача демократска пракса, толеранција ...
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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1966

ФК Партизан, финалиста Купа Шампиона: Реал (Мадрид) - Партизан 2:1

Детаљ из финала
Улазница за финални меч
Реал (Мадрид) - Партизан

Велибор Васовић
фудбал

На 11. седници Савета ЈЗФК у ужем саставу
одржаној 2. децембра 1966. године донета је
одлука да се Бранко Полич изабере за директора
ЈЗФК на период од четири године.
... и промовише једнакост свих грађана.
1966
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Уругвај
Првенство
света у кошарци

Бокс
Боксерски клуб
Црвена Звезда
клупски првак
Југославије

Фудбал

Југославија освојила
сребрну медаљу

1967

КК Задар
шампион

Рукомет

Првак Југославије
Сарајево

Кошаркашко
првенство
Југославије

Првенство
Југославије
у ватерполу
првак Младост
(Загреб)

Шампион Југославије
Партизан (Бјеловар)

Планом рада
предвиђени
послови су
обављани и
даље преко три
радне јединице
Завода. Научноистраживачки
сектор имао је 8
организационих
јединица.

Боксерски клуб Црвена Звезда

Учешће деце и омладине у спортским активностима ...
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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Немања Ђурић, кошарка

1967

Постојао је Савет у ширем и ужем саставу. У ширем
саставу имао је 22 члана од којих је 15 бирао Завод
и 7 чланова су били делегати из радних и других
организација које је одредило Савезно извршно веће.

Драган Капичић, кошарка

Владимир Цветковић, кошарка

Љубодраг Дуци Симоновић, кошарка

... предуслов је њиховог физичког и менталног развоја.
1967
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Олимпијске
игре Мексико:
Мирослав Церар
освојио златну
медаљу
у гимнастици

Олимпијске
игре Мексико:
Звонко Вујин
освојио бронзану
медаљу
у боксу

Олимпијске
игре Мексико:
Ђурђа Бједов
освојила златну и
сребрну медаљу
у пливању

1968
Ватерполо:
Мексико Олимпијске игре
освојена златна
медаља

Олимпијске
игре Мексико:
Стеван Хорват
освојио сребрну
медаљу
Ватерполо репрезентација Југославије
златна олимпијска медаља

Олимпијске
игре Мексико:
кошаркаши
освојили сребрну
медаљу

Ђурђа Бједов
златна олимпијска медаља

Мирослав Церар
златна олимпијска медаља

Као установа Завод је пословао на ‘’принципу доходка’’ и на
бази самосталног финансирања тако да није имао обезбеђено
покриће ризика – губитка од оснивача или било које друге
буџетске организације. У тадашњој фази привредне реформе,
захтевало се од сваке радне организације да се финансијски
осамостали, ојача и да самостално послује
и бори се за свој опстанак.
Националне, верске, полне, расне, као и разлике које међу људима
постоје по основу инвалидности, ...
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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Вера Николић
атлетика

Стеван Хорват
рвање

За то је било потребно
јачати своје фондове и
правилно се поставити
у погледу ‘’спречавања
негативних појава у
целини’’, али и ‘’борити се
за напредак и просперитет
радне организације’’, и као
најважније – за правилан
принцип расподеле
доходка према раду.

(Финансијски извештај
Југословенског завода за физику
културу за период пословања од 1.
јануара до 30. јуна 1968. године).

1968

Звонимир Вујин
две бронзане олимпијске медаље 1968 и 1972.

Кошаркашка репрезентација Југославије
сребрна олимпијска медаља

... заједно са свим осталим различитостима појединца, не смеју
бити препрека за бављење спортом.
1968
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Првенство
Европе у кошарци
Италија
Репрезентација
Југославије освојила
сребрну медаљу

Првенство
Југославије
у ватерполу
првак Младост
(Загреб)

У Београду
одржано Европско
првенство у атлетици
у дворани
(мушкарци и жене)

Фудбал
Првак Југославије

1969

Црвена Звезда
(Београд)
Миљан Миљанић, фудбалски тренер

Рукомет

Кошаркашко
првенство
Југославије

Шампион Југославије
РК Црвенка

ФК Црвена Звезда

Олимпија (Љубљана)
шампион

Уследило је припајање Градског спортског диспанзера Заводу,
а споразум је потписан 5. децембра 1969. године. Посебном
Одлуком обе установе су престале правно да постоје, а сва
њихова средства, права и обавезе, пренете су на новоформирани ЈЗФК, као јединствену организацију за област физичке
културе и здравствене заштите спортиста.
Спорт подстиче и развија све облике слободе.
Изводи изиз
Стратегије
развоја спорта у Републичког
Републици Србији за период
2009 за
– 2013.
Извод
Монографије
завода
спорт, 2006., стр.12)

1969
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1969

Ранко Жеравица,
кошаркашки тренер

ИНДОК одељење, почеци

Новоосновани Југословенски завод за физичку културу био је јединствена радна организација за
област физичке културе и здравствене заштите спортиста, а састојао се од организација удруже-

ног рада које нису имале својство
правног лица. Одлуком о спајању
било је предвиђено да ЈЗФК има:
ОУР Институт за физичку културу и
спортску медицину, ОУР Спортски
центар и ОУР Заједничке службе.

Спорт као сложена делатност захтева много: пре свега хтења,
умећа, преданости, рада и знања.
1969
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Месинa
Кошаркашице
Југославије освојиле
бронзану медаљу на
Европском првенству
Француска
Светско првенство
у рукомету освојена бронзана
медаља

Нова установа
Љубљана

1970

У Београду
одржан финални
турнир Купа
европских шампиона
у ватерполу

Фудбал

Кошаркаши
Југославије
прваци света

Барселона:
европско првенство
у ватерполу освојена бронзана
медаља

требало је да
послује под називом
– ‘’Југословенски
завод за физичку

Првак Југославије
Црвена Звезда
(Београд)

културу’’ са
седиштем у
Београду, ул. Кнеза
Вишеслава 72.

Сви учесници спортских активности имају право ...
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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1970

Иво Данеу, кошарка

Ватерполо репрезентација Југославије,
бронзана медаља на европском првенству

Драгутин Чермак, кошарка

Делатност којом би се установа бавила требало
је да буде - рад на унапређењу физичке културе
становништва и вршење здравствене заштите
спортиста, односно бавила би се
‘’фискултурном и здравственом делатношћу’’

Дамир Шолман, кошарка

(Записник са заједничке седнице Савета у ширем саставу
ЈЗФК и ГСД, одржане 1. јули 1970. године ,стр.3).
Петар Сканси, кошарка

... на одговарајућу здравствену заштиту.
1970
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Фудбал

Есен
Европско првенство
за кошаркаше

На основу уставних

освојена
сребрна медаља

амандмана из 1971.

Првак Југославије
Хајдук
(Сплит)

1971

Рукомет
Шампион Југославије
Партизан (Бјеловар)

Кошаркашко
првенство
Југославије
Југопластика (Сплит)
шампион

У Београду
одржано Светско
првенство у кајаку
и кануу на мирним
водама

године формирају
се три основне
организације:

Холандија
Светско првенство
за рукометашице:
освојена
сребрна медаља

Институт за физичку
културу, Институт
за медицину
спорта и Спортскорекреативни
центар ‘’Кошутњак’’.
Крајем 1971. године
директор је постао
– генерални директор
Завода.

Ада Циганлија

Развој и примена научних сазнања ...
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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1971

Чином децентрализације, односно
преношења права оснивача
на Град Београд и оснивањем
основних организација удруженог
рада, Институт за физичку
културу у знатној мери je изгубио

ОФК Београд

континуитет са неопходном
праксом, што је негативно утицало
на његов друштвено-економски и

Олга Ацић

финансијски положај, услед чега се
процес кадровског осиромашења
Завода наставио. За првог директора
је изабран Славко Радовановић.

Атлетика - Финале Купа маршала Тита: признања додељује,
Хакија Поздерац, председник Атлетског савеза Југославије

... доприносе напретку спорта.
1971
1956
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Минхен
Олимпијске игре:
златна медаља
за репрезентацију
Југославије
у рукомету

Минхен
Олимпијске игре:
златна медаља

Први пут одржан
мушки
Олимпијски турнир
у рукомету

Минхен
Олимпијске игре:
сребрна медаља
Јосип Ћорак
рвање

Мате Парлов
бокс

1972
Рукомет
Европски првак и
шампион Југославије

Европски првак
у рукомету:
Партизан (Бјеловар)

Партизан
(Бјеловар)

Марк Шпиц

Олга Корбут

Звонко Вујин

Све самосталне
организације
удруженог рада
(СОУР) су пословну
1972. годину
завршиле са успехом,
али то није пратило
и резултате рада,
јер више планом
предвиђених
послова и радова
није на време
завршено.

Мате Парлов

Зоран Славнић

Институционална и функционална сарадња спортских
организација на националном,
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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Таква пракса угрожавала је економску стабилност СОУР-а и
Завода као целине. То је било последица помањкања радне
дисциплине и недостатка одговорности појединаца који потичу
из погрешног схватања самоуправљања
(Извештај о раду и пословању Југословенског завода за физичку културу за 1972.

1972

годину, стр.9). Питања која су највише преокупирала раднике и

органе самоуправљања и руковођења у СОУР-у била су – како
да се међусобно разграниче средства и послови како би се
организације више осамосталиле.

Лекари Завода покривају здравствено обезбеђење на свим
међународним манифестацијама.

Рукометна репрезентација Југославије
Олимпијски победник

Јосип Чорак
Олимпијски победник

регионалном и локалном нивоу неопходна је за развој спорта у
Републици Србији.
1972
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Београд
Женски рукомет

Кошарка:
Европско првенство
у Шпанији
освојена златна
медаља

Београд
светско првенство:
освојена бронзана
медаља
у ватерполу

Југославија
Шампион света

1973
Београд
ЕП у аматерском
боксу
златне медаље
Мате Парлов и
Марјан Бенеш

У Београду
одржано ЕП у
стрељаштву, СП у
пливаљу, ватерполу,
скоковима у воду и
уметничко
пливање

Београд
Финале Купа
европских шампиона
у фудбалу
Ајакс - Јувентус 1:0

Рукометашице Југославије, шампионке света

Ајакс, шампион Европе у фудбалу

Младен Делић,
спортски коментатор

Године 1973. извршено је конституисање РО ЈЗФКМС по
амандманским принципима које је обухватило: доношење
одлука о организовању основних организација удруженог
рада, доношење привремених статутарних одлука основних
организација удруженог рада, избор органа управљања
извршних органа у основним организацијама удруженог рада
и закључивање Самоуправног споразума о удруживању у
радну организацију.
Финансирање спорта мора бити систематски спровођено,
правно утемељено,
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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1973
Рукометашице Југославије
детаљ из финала

Ташмајдан
пливачка такмичења

Марјан Бенеш
Европски првак у боксу

Мате Парлов
Европски првак у боксу

Кошаркаши Југославије, шампиони Европе

транспарентно, економски рационално и друштвено оправдано.
1973
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Немачка
Светско првенство
у фудбалу
Југославија - Заир
9:0
Кошаркашко
првенство
Југославије
КК Задар
шампион

Рукомет
Шампион Југославије
РК Борац
(Бања Лука)

1974

Београд
одржан финални
турнир Купа
европских шампиона
у ватерполу

Фудбал

Источна Немачка
Светско првенство
у рукомету освојена бронзана
медаља

Првак Југославије
Хајдук
(Сплит)

Душан Бајевић

Енвер Хаџиабдић

Јосип Каталински

Година 1974. била
је прва година
пословања
Института за физичку
културу као ООУР
и прва година
пословања у саставу
РО формиране
Самоуправним
споразумом о
удруживању у
ЈЗФКМС.

Енвер Марић

Брига о деци и омладини остварује се, између осталог, кроз развој услова
за учешће у спорту на нивоу школе и локалне спортске организације,

Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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Крајем године Институт за физичку
културу се ‘’удружио’’ у Републичку
заједницу физичке културе која је
формирана посебним Самоуправним
споразумом коме је, поред
Института, приступило 114 општина
са ужег подручја Србије и још три
организације удруженог рада које су,
као и Институт, обављале делатност
од посебног друштвеног интереса.
Удруживањем у РЗФК, Институт је и
правно добио ‘’статус институције
која обавља делатност од посебног
друштвеног интереса’’ и уједно му је
била осигурана друштвена основа
за регулисање економског положаја
радника.

1974

Лучиано Сушањ, првак Европе на 800 м, Рим

(Извештај о раду ООУР Институтa за физичку
културу за 1974. годину, стр.1).

Бране Облак

Илија Петковић

Ивица Шурјак

Драган Џајић

кроз систем „Спорт за све“, развој такмичарског и врхунског спорта, развој
спортске инфраструктуре, као и демократизацију и деполитизацију спорта.
1974
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Београд
Европско првенство
у кошарци
Југославија освојила
златну медаљу
Београд
Одржана тренерска
трибина:

Првак Југославије

”Селекција у спорту”

Рукомет

Фудбал

1975

Шампион Југославије
РК Борац
Бања Лука

Бокс
Европско првенство
Катовице
Бранислав Ристић
сребрна медаља

Репрезентација Југославије, прваци Европе у кошарци

Хајдук
(Сплит)

Београд
Европско првенство
у одбојци
Југославија
освојила бронзану
медаљу

У Заводу у 1975.
години још увек
није била израђена
и друштвено
верификована
јединствена
концепција о његовој
друштвеној улози
у самоуправном
преображају физичке
културе.

Миле Маринковић, бициклизам - јуниорски првак света на писти

Унапређење система спорта у Републици Србији подразумева:
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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Економска ситуација
земље, посебно Града и
Републике отежавала је
решавање материјалнофинансијских проблема
физичке културе. Иако
се све више издвајало за
физичку културу, ниво
врхунских спортских
резултата је стагнирао, а
квалитет физичке културе
грађана опадао. То је био
знак, да је било потребно
више укључити науку
у решавању основних
задатака, јер је дугорочно
посматрано, овај пут био
ефикаснији и јефтинији.

Крешимир Ћосић,
кошарка

1975

(Извештај о раду и пословању Југословенског
завода за физичку културу и медицину спорта за
1975. годину, стр.10).

Основана лабораторија за допинг контролу.
успостављање система спорта у складу са Европском спортском
повељом ...
1975
1956
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Монтреал
олимпијске игре
Момир Петковић
освојио златну медаљу
у рвању

Прваци Европе
рукометашице
Радничког
(Београд)

Рукомет

Европски првак
у рукомету:
Борац (Бања Лука)

1976

Шампион Југославије
РК Борац
(Бања Лука)

Монтреал
олимпијске игре
Матија Љубек
освојио златну медаљу
у веслању

Први пут одржан
женски
олимпијски турнир
у рукомету

Институту за
медицину спорта
је решењем
Републичког
секретаријата
за здравствену
заштиту СР Србије
од 1. априла 1976.
године признат
статус здравствене
организације и
у разврставању
корисника
друштвених
средстава сврстан
је у прву групу
здравствених
организација.

РК Борац (Бања Лука), рукомет

Момир Петковић, рвање

(Програм рада ООУР Института за
медицину спорта за 1978. годину, стр.1).

... принципима спорта политике спорта за све, Кодексом
спортске етике, Конвенцијом о спречавању насиља у спорту,

Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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Матија Љубек, кану

1976

Светлана Китић, рукомет

Аце Русевски, бокс

Наведеним Решењем утврђена је делатност Института за
медицину спорта, а која се састојала из: функционалнодијагностичко-прогностичке анализе физичке кондиције,
здравствене заштите спортиста и лечења и рехабилитација
путем физичког вежбања.
Конвенцијом о спречавању допинга у спорту и Спортском изјавом
самита шефова држава и влада Европске уније.
1976
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Финални меч
кандидата за светског
првака у шаху:
Корчној - Спаски
у Београду

Фудбал
Првак Југославије
Црвена Звезда
(Београд)

Београд
Финале Купа
шампиона у кошарци
- мушкарци
Макаби - Мобилђирђи
78 : 77

1977

Јенчепинг:
европско првенство
у ватерполу:
Југославија освојила
сребрну медаљу

Кошаркаши Југославије, прваци Европе

Рукомет
Шампион Југославије
Партизан (Бјеловар)

Бокс
Европско првенство
Источна Немачка
Аце Русевски
златна медаља
Мима Јаушовец, тенис

Рад на формирању Спортског дијагностичко-прогностичког
центра у 1977. години се одвијао у три правца: у правцу дефинитивног утврђивања листе најсавременијих апарата и уређаја
који ће се набавити за Центар, па су тако набављени: најсавршенији ‘’Селспот’’ систем за биомеханичке анализе, квалитетнија тензоплатформа, најновији ”Стрестестинг” систем, полиреокциограф и телеметријски систем.
Развој и унапређење физичког вежбања деце у предшколским
установама, јачање школског и универзитетског спорта и

Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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У правцу утврђивања
организационе технологије
процеса рада Центра, а
у циљу утврђивања што
рационалнијег коришћења
опреме, где су била
припремљена три модела
(општи, ситуациони и
теренски) и у правцу
утврђивања параметара који
би се у истраживачком и
рутинском раду користили у
Заводу да би се припремила
листа опреме која је требало
да се набави у другој фази и
на тај начин комплетира тзв.
‘’периферија система’’.

1977

Борис Спаски, шах

Дражен Далипагић, кошарка

успостављање функционалног система школских и универзитетских
спортских такмичења.
1977
1956
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Кошаркашице
Југославије освојиле
сребрну медаљу на
Европском првенству у
Познању

Филипини
Светско првенство
Југославија првак
света у кошарци:
Југославија - Совјетски
Савез 82 : 81

1978

Рукомет
Шампион Југославије
Жељезничар
(Сарајево)

У 1978. години
Кошаркашко
првенство
Југославије
Босна (Сарајево)
шампион

опреме и реквизита
која је требало
да се одржи у

Партизан
(Београд)

Дражен Далипагић

организацију Прве
изложбе спортске

Првак Југославије

Драган Кићановић

је пројекат за
међународне

Западни Берлин
светско првенство:
освојена бронзана
медаља
у ватерполу

Фудбал

припремљен

Београду.

Предраг Вранеш, ватерполо

Рефик Мемишевић, рвање

Системско планирање изградње и одржавање спортских објеката
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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Репрезентација Југославије у кошарци,
светски првак

1978

Формиран је Организациони одбор који
је одржао три седнице, непосредно
се учествовало у свим акцијама око
реализације саме Изложбе, сачињен је
програм пратећих манифестација за време
њеног трајања. У току је била припрема за
одржавање Друге изложбе (1979).

Богдан Тањевић, кошарка

Мирза Делибашић, кошарка

и успостављање правног механизма за очување намене постојећих
спортских објеката.
1978
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Београд
Светски Фина куп
у ватерполу освојена бронзана
медаља

Кошаркаши
Босне постали
шампиони Европе,
победили Емерсон
са 96 : 93,
тренер - Богдан
Тањевић

1979

Келн
Бокс
Европско првенство
Миодраг Перуновић
златна медаља

Рукомет
Шампион Југославије
Партизан (Бјеловар)

ФК Црвена Звезда, финале Купа УЕФА

Мохамед Али
се повукао као
непобеђени
шампион са 37
година

Париз
Одбојка
Европско првенство
освојена бронзана
медаља

У 1979. години
настављен је
позитиван процес
измене друштвеног
односа према
Институту за
физичку културу,
јер су постојале
све друштвене
и материјалне
предпоставке за
даљи квалитетнији
развој Института за
физичку културу.

Улазница са финала: ФК Црвена Звезда - Борусија (Менхегладбах) 1 : 1

Душан Савић, ФК Црвена Звезда

Стварање услова за врхунско спортско постигнуће.
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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Мирза Делибашић
кошаркашки репрезентативац Југославије

Илија Јорга, Душан Дачић, Радомир Мудрић
Европски прваци у катама 1979.

1979

С друге стране, дошло је и до испољавања

Милан Јанић, кајак
златна медаља на светском првенству 1979.

низа слабости у раду и привређивању које
су озбиљно угрозиле све успехе и резултате
постигнуте до тада и знатно умањиле ефекте
радних доприноса. Дошло је до ескалације
неких унутрашњих односа који су егзистирали
дуже време, а томе је погодовао и читав низ
околности и нерегулисаних питања у раду
основних организација.

Унапређење система спорта у предшколским, школским и
високошколским установама.
1979
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Москва олимпијске игре:
кошаркаши
освојили
златну медаљу
Москва
олимпијске игре:
рукометашице
освојиле
сребрну медаљу

Француска

Светско
првенство за
рукометаше
бронзана медаља
за репрезентацију
Југославије

Радомир Ковачевић: џудо

Прваци Европе

1980
Москва
Олимпијске игре:
Слободан Качар
освојио златну медаљу
у боксу

Слободан Качар: бокс

рукометашице
Радничког
(Београд)

Ватерполо:
Москва Олимпијске игре
освојена сребрна
медаља

Мирко Сандић, ватерполо

Новом
регистрацијом
Завод је изгубио
право да се
као основном
делатношћу
бави научноистраживачким
радом која је у
самоуправне
докуменете
ушла као
споредна
делатност.

Озрен Боначић, ватерполо

Трифун Ћирковић,
ватерполо тренер

Успостављање транспарентног система финсансирања спорта из ...
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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Жеља свих радника Завода била је да се научно-истраживачка
методологија и даље примењује у раду и према адекватним
потребама. Полазећи од овог становишта, радници Завода
су се свесно определили да се у наредном периоду развоја
(1981-1985), активности Завода на овом плану усмере у
два основна правца: у стручном раду, где год се то може
сматрати оправданим, стриктно би се придржавали научноистраживачке методологије и настојало би се да се у
току наступајућег периода развоја, основна организација
кадровски тако оспособи и попуни да би могла добити статус
научне установе.

1980

Сплит: Хајдук - Црвена , прекинута утакмица

Лабораторија за допинг контролу добила је
међународну акредитацију од стране У.Ц.И-а.
Ватерполо репрезентација
Југославије,
сребрна олимпијска медаља

Кошаркашка репрезентација Југославије, златна олимпијска медаља

... јавних и приватних извора и контрола коришћења додељених
средстава
1980
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Ненад Стекић: атлетика, скок у даљ

Снежана Зорић: кошарка

Александар Поповић: финална трка на 200 м, финална трка Купа Београда,
Изводи
из Стратегије
развоја спортаручно
у Републици
Србији за период 2009 – 2013.
13.5.1980.,
(рекорд Југославије,
мерено)

Вера Јефтимијадес: мачевање
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Дане Корица: атлетика

Милош Срејовић: првак Европе у троскоку 1978. године

Никола Драгаш: куглање

Аце Русевски: бокс
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Фудбал
Првак Југославије

Тампере
Бокс
Европско првенство
Мирко Пузовић и
Миодраг Перуновић
сребрни

Кошаркашко
првенство
Југославије
Партизан (Београд)
шампион

Миодраг Перуновић, бокс

Црвена Звезда
(Београд)

1981
Лонг Бич
Светски Фина куп
у ватерполу освојена сребрна
медаља

Мирко Пузовић, бокс

Карате
Европско првенство
Бојана Шумоња
златна медаља

Рукомет
Шампион Југославије
РК Борац
(Бања Лука)

Период од 1981.
године карактерисао
је период борбе за
стабилизацију. Поред
отежаних услова
привређивања
и спровођења
мера економске
стабилизације
у 1981. години,
ООУР-и су успели да
изврше низ задатака
који су директно
били везани за
даљи развој и
самоуправни
преображај
физичке културе.

Бојана Шумоња,
карате

Милош Милутиновић, фудбал

Успостављање механизма за повећање обима бављења спортом ...
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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Зоран Мока Славнић, кошарка

1981

ВК Партизан, ватерполо

У тој години испољиле су се извесне слабости
које су пратиле и предходне периоде, а
односиле су се на недовољно ефикасан рад
појединих комисија и тела органа управљања
и недоследног примењивања принципа
награђивања према раду и резултатима рада.

Момчило Вукотић, фудбал

... свих грађана у оквиру и ван спортских организација.
1981
1956
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Куп ИХФ
рукометашице
прво место:
Трешњевка
(Загреб)

Кошарка
Првенство
Југославије
првак Цибона
(Загреб)

Годину 1982.

Будимпешта Светско првенство
за рукометашице:
освојена
бронзана медаља

Куп купова
Европе
рукометашице
прво место
Осијек

1982
Немачка
Светско првенство
у рукомету освојена сребрна
медаља

Владимир Петровић, фудбал

карактерисали су
изузетни напори
у превазилажењу
тешкоћа које су

Рукомет
Шампион Југославије
Металопластика
(Шабац)

Драган Пантелић, фудбал

настале у сложеним
условима
привређивања.

Сафет Сушић, фудбал

Унапређење система спорта у Републици Србији подразумева
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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То је била година штедње, рационалисања,
законских и других мера које су имале
рестриктивни карактер и година смањеног
реалног обима опште и заједничке
потрошње. Општа економска ситуација и
друштвена криза имали су утицаја и на рад
Завода, а тај утицај се манифестовао, с једне
стране, кроз отежане услове за стицање
доходка и реализацију програма, с друге
стране, кроз штедњу, рацоналисање и већи
уложени рад радника Завода. Реализован је
програм, по обиму не мањи од програма из
предходне године, са мањим бројем радника
и мањим обимом финансијских средстава од
планираног за ту годину.

Ратко Радовановић, кошарка

Мирза Делибашић, кошарка Рајко Жижић, кошарка

1982

Репрезентација Југославије
Светско првенство у фудбалу

Жељко Јерков, кошарка

деполитизацију спорта.
1982
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Кошаркашки
куп
Југославије
Првенство
Југославије
у ватерполу
првак Југ
(Дубровник)

Фудбал

Цибона (Загреб)
победник

Шампион Југославије
Металопластика
Шабац

1983

Првак Југославије
Партизан
(Београд)

Рукомет

Варна
Бокс
Европско првенство
Мирко Пузовић и
Сами Бузоли
сребрне медаље

Куп купова
Европе
рукометашице
прво место
Осијек

Душан Савић, фудбал

Драган Манце, фудбал

Милош Шестић, фудбал

Један од стално
присутних
проблема био
је непостојање
дугорочних
програма
о размени
рада који би
омогућили да се
боље планирају
потребе у
кадровима,
опреми и
програмским
задацима.

Вахид Халилхоџић, фудбал

Јачање аутономије спортских савеза у регулисању унутрашњих ...
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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Још увек су биле присутне појаве да се стручно-научни рад
у области физичке културе задовољавао појединачним и
групним стручним анализама ‘’ad hoc’’ урађеним, наводно са

1983

мање средстава, а да се на тај начин онемогућавала права
интеграција струке и науке у овој области. Недостајао је
континуитет у раду, често су се програми и решења заснивали
на тзв. искуственим сазнањима појединаца, нереалним жељама,
импровизацијама, итд.

Репрезентација Југославија, кошарка

... односа сваке спортске гране и у одређивању праваца развоја.
1956
1983
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Лос Анђелес
Олимпијске игре:
златна медаља
рукометашице и
рукометаши
Југославије

Лос Анђелес
Олимпијске игре:
златна медаља
Шабан Трстена и
Владо Лисјак
рвање

Лос Анђелес Олимпијске игре:
златна медаља
Матија Љубек и Мирко
Нишовић
кану

1984
Ватерполо:
Лос Анђелос
Олимпијске игре
освојена златна
медаља

Репрезентација Југославије , кошарка

Прваци Европе
рукометашице
Радничког
(Београд)

Рукомет
Шампион Југославије
Металопластика
(Шабац)

У Заводу су
се углавном
реализовали радни
задаци који су
имали оперативни
карактер и помоћу
њих се непосредно
остваривао приход
и доходак, по свом
карактеру су били
истраживачкоразвојни.

Анте Јосиповић, бокс

Бранислав Покрајац, рукомет

Унапређење стручног рада у спорту.
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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1984

Међутим, Завод се није бавио научним
истраживањима, па је из године у

Азис Салиху, бокс

годину стагнирао и није имао никакав
Јожеф Тертеи, рвање

конкретан програм и план за реализовање
одговарајућих научних пројеката који

Рукометашице, златна
олимпијска медаља

су имали карактер фундаменталног
истраживања.
Лекари Завода покривају здравствено
обезбеђење на Олимпијским играма у
Сарајеву.
Унапређење здравствене заштите свих учесника у спорту.
1984
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Рукомет

Кошаркашко
првенство
Југославије
Цибона (Загреб)
шампион

Мехелен
светско првенство
у веслању
Љубек и Нишавић
освојили златну и
бронзану медаљу

Шампион Југославије
Металопластика
(Шабац)

1985

Куп купова
Европе
рукометашице
прво место:
Будућност
(Титоград)

ВК Партизан, ватерполо

Европски првак
у рукомету:
Игор Милановић, ватерполо

Софија
европско првенство
у ватерполу:
Југославија освојила
сребрну медаљу

Металопластика
(Шабац)

Ненад Стекић, атлетика

У 1985. години сачињен је Самоуправни споразум о начину
спровођења и финансирања информационо-документационог програма у области физичке културе чији су потписници
били СФКЈ и СОФК република и покрајина и на тај начин је за
четворогодишњи период било обезбеђено финансирање.
Установљење система праћења развоја спорта.
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

1985
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1985

Дражен Петровић, кошарка

Миховил Накић , кошарка

Крешимир Ћосић, кошарка

Успостављање система лиценцирања у спорту.
1985
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Европски првак
у рукомету:
Металопластика
(Шабац)

Шпанија
Светско првенство
у кошарци:

Шампион Југославије
Металопластика
(Шабац)

освојена бронзана
медаља

Швајцарска
Светско првенство у
рукомету
освојена златна
медаља

Светлана Китић, рукомет

Рукомет

1986
Куп купова
Европе
рукометашице
прво место:
Раднички
(Београд)

Жарко Паспаљ, кошарка

Мадрид
Светско првенство
у ватерполу
освојена златна
медаља

Ни у 1986. години
није довољно био
изражен интерес
општинских СИЗ-ова
физичке културе да на
принципима слободне
размене рада,
систематски приступе
решавању својих
задатака, иако је било
Законом
о физичкој култури,
(чл. 31. тач. 1. до 4.)

Стојан Вранковић, кошарка

Владе Дивац, кошарка

Омасовљење учешћа грађана у рекреативном вежбању
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

1986
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1986
Рукометаши Металопластике, прваци Европе у рукомету

утврђено да се
остварују друштвени
интереси од
стратешког значаја
(Анализа положаја
и економскофинансијског стања
ООУР Завода за
физичку културу са
програмом мерапредсанациони
програм).
Завод за физичку културу ЈЗФКМС, Београд,
1986, стр.4).

Изостала је очекивана
пуна сарадња са Савезом
организација за физичку
културу (СОФК, СР
Србије и Београда и
СФКЈ) на свим нивоима,
јер није успостављена
оптимална координација
на плану остваривања
јединствене концепције
даљег планског и
програмираног утицаја
на развој стручног
третмана физичке културе
у свим доменима, већ се
одређена размена рада
осваривала на плану
развоја врхунског спорта.

кроз систем ”Спорт за све”.
1986
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Првенство
Југославије
у ватерполу

Кошаркашице
Југославије освојиле
сребрну медаљу на
Европском првенству
у Кадизу

Солун
Светски Фина куп
у ватерполу освојена златна
медаља

првак Партизан
(Београд)

1987
Рукомет

Куп ИХФ
рукометашице
прво место:
Будућност
(Титоград)

Стразбур:
европско првенство
у ватерполу:
Југославија освојила
сребрну медаљу

Шампион Југославије
Металопластика
(Шабац)

Један од
основних узрока
који је дужи низ
година утицао
на неповољан
положај ЗФК био
је и неадекватно
и недовољно
финансирање
његове функције
и делатности.

Репрезентација Југославије, кошарка, бронзана медаља на Европском првенству

Унапређење постојећег система образовања стручног и научног кадра
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

1987
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Душан Ивковић
кошаркашки тренер

Задаци се нису
вредновали по њиховој
стварној вредности, већ
према могућностима и
унапред датим лимитима,
што је посебно било
изражено у време
инфлације. Као узрок
поремећаја у пословању,
поред недовољног
финансирања био је пад
мотивације радника, што је
могло да угрози квалитет
рада на пословима и
задацима.

1987

Горан Грбовић, кошарка

Тони Кукоч, Дино Рађа, кошарка

за потребе спорта и подстицање примене научних резултата у
спортској пракси.
1987
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Сеул Олимпијске игре
Горан Максимовић
освојио златну
медаљу у
стрељаштву

Куп ИХФ
рукометашице
прво место:
Будућност
(Подгорица)

Сеул Олимпијске игре
Јасна Шекарић
освојила златну
медаљу у
стрељаштву

1988

Сеул Олимпијске игре:
бронзана медаља
за репрезентацију
Југославије
у рукомету

Рукомет -

Ватерполо:
Сеул Олимпијске игре
освојена златна
медаља

Шампион Југославије
Металопластика
Шабац

Основне смернице
развоја у 1988.
години базирале су
се на дугорочним,
средњорочним
плановима,
плановима опште
друштвеног развоја,
посебно развоја
физичке културе
и здравствене
заштите у
Републици и
Београду.

Репрезентација Југославије, кошарка, сребрна медаља на Олимпијади

Визија и мисија: Република Србија до 2013 треба да
постане:
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
1988
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Основна програмска оријентација у
1988. години по питањима научно-

1988

истраживачког деловања требало
је да буде рад на комплексном
Дамир Шкаро, бокс

мултидисциплинарном изучавању
проблематике физичке културе
и медицине спорта у циљу
откривања реалних и за праксу

Дубравко Шименц, ватерполо

прихватљивих могућности за
оптимално остваривање друштвених
и хуманитарних функција физичке
културе. Били су испуњени услови у
РО за формирање научних јединица у
1988. години.

Александар Шоштар, ватерполо

држава у којој је спорт чинилац развоја.
1988
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Кошарка:
Европско првенство
у Југославији
освојена златна
медаља

Првенство
Југославије
у ватерполу
првак Младост
(Загреб)

Кошаркашко
првенство
Југославије

Рукомет
Шампион Југославије

1989

Југопластика (Сплит)
шампион

Берлин
Светски Фина куп
у ватерполу освојена златна
медаља

Тони Кукоч

РК Загреб

Фудбалско
првенство
Југославије

Дино Рађа

Војводина (Нови Сад)
шампион

ФК Војводина, фудбал

С обзиром да тада још увек није био дефинисан положај
Завода у систему физичке културе Републике, као
и због недефинисаних захтева друштва у односу на
основну делатност Завода, било је потребно програмски
дефинисати ‘’профил Завода’’, који је подразумевао:
Визија и мисија: Република Србија до 2013 треба да постане:
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

1989
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дефинисање његове надлежности у систему физичке
културе Републике, дефинисање односа Завода и осталих
заинтересованих и надлежних друштвених субјеката,

1989

као и дефинисање дугорочне планске и програмске
оријентације Завода. Поред програмске, требало је
обезбедити и организациону консолидацију Завода,
која је подразумевала спровођење интеграционих
активности у РО и у том смислу, посебно је било потребно
дефинисати унутрашњу организацију РО.

Репрезентација Југославије - прваци Европе у кошарци

Александар Шоштар, ватерполо

држава где се негују спортски таленти.
1989
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Аргентина
Кошаркаши
Југославије постали
прваци света.
Југославија : Совјетски
Савез 92 : 75

Сеул
Светско првенство
за рукометашице:
освојена
сребрна медаља

1990

Рукомет
Шампион Југославије
Пролетер Нафтагас
(Зрењанин)

Фудбалско
првенство
Југославије

Закон о физичкој култури донет
је 26. јануара 1990. године.
(Службени гласник СРС, број 5).
Кошаркашко
првенство
Југославије
Југопластика (Сплит)
шампион

Кошаркашице
Југославије освојиле
сребрну медаљу на
светском првенству
у Куала Лумпуру

Партизан (Београд)
шампион

Дражен Петровић

Владе Дивац

Жарко Паспаљ

Овим законом био
је дефинисан појам
‘’установе за физичку
културу’’, за разлику
од ‘’друштвених
организација за
физичку културу’’
и ‘’предузећа’’.
Овим Законом
се дефинисала и
улога фондова за
физичку културу,
али и друга битна
питања у области
функционисања
физичке културе.

Побољшање услова за бављење спортом у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
1990

Зоран Савић, кошарка
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Постојало је ‘’друштвено
опредељење да је било
неопходно уложити напоре

1990

и средства за ревитализацију
РО ЈЗФКМС и њено потпуније
ангажовање на решавању
основних проблема развоја
система физичке културе у
Републици, првенствено на
плану развоја и трансфера
савремене технологије рада у
свакодневну праксу физичке
културе, а што је дефинисано
текстом Закона о физичкој
култури”.

Републички завод за спорт, библиотека, почеци

Фотодокументација у овој публикацији за временски период од 1990. године, пре свега последњих
десет година двадесетог века, обележених суморним сликама целокупног друштва, свесно је избегнута сведочанством тих десет изгубљених година које нису мимоишле ни спорт. Период свеопште
комерцијализације и политизације свега и свачега у времену, у којем су спортски радници и ентузијасти,
без обзира на санкције и блокаде, стварали нове шампионе представљена је фотографијама њихових
успеха и тријумфа, као доказ да они који у успех верују успех и остварују, без обзира на околности.
1990
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Бари
Куп шампиона у
фудбалу

Куп купова
Европе
рукометашице
прво место
Раднички
(Београд)

Перт
Светско првенство

Црвена Звезда
шампион Европе

Барселона
Светски Фина куп
у ватерполу

1991

освојена златна
медаља у ватерполу

Рукомет -

освојена сребрна
медаља

Атина
европско првенство
у ватерполу
освојена златна
медаља

Шампион Југославије
РК Загреб
ФК ”Црвена Звезда” - Шампион Европе

Завод је од 1. јула
1991. године требало
да почне да послује
као Установа што
је значило и крај
организованости
Завода у оквирима
ООУР-а са три
посебне целине
(Завод за физичку
културу, Завод за
медицину спорта
и Спортскорекреативни центар
‘’Кошутњак’’) и
отварања посебног
жиро рачуна.

Обезбеђење услова за масовније учешће особа са
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

1991
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У 1991. години у читавом друштву су се чинили
напори за рационализацију свих видова
потрошње и то на свим нивоима друштва, а све
у циљу постизања високе ефикасности, па су се
и у области физичке културе морали критички
преиспитати сви успостављени модели и сва
решења на којима су се заснивала финансирања
потреба друштва у области физичке културе.
Тражила су се нова системска решења у погледу
даљег финансирања ових потреба које ће
осигурати услове за ‘’пуну максимизацију средстава
која се из друштвених извора издвајају за ове
намене, али истовремено и очување достигнутог
нивоа развоја’’.

1991

Репрезентација Југославије
првак Европе

инвалидитетом у спортским активностима.
1991
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Олимпијске игре
Барселона

Олимпијске игре
Барселона

бронзане медаље
Аранка Биндер
Стеван Плетикосић
стрељаштво

Партизан
шампион Европе у
кошарци
МВП Предраг
Даниловић

Југославија
учествује само са
индивидуалним
спортистима

1992

Олимпијске игре
Барселона

Јасна Шекарић
освојила сребрну
медаљу
у стрељаштву

Фудбал
Првак Југославије

Куп купова
Европе
рукометашице
прво место
Раднички
(Београд)

Црвена Звезда
(Београд)

Посебан проблем у раду Установе у 1992. години
представљала је чињеница да је тешка материјална ситуација
у друштву уопште, утицала да су и средства која остварује
Установа била једва довољна за подмиривање основних
обавеза и очување стандарда радника, док су материјални
трошкови сведени на минимум и претили су да угрозе
оптимално извршавање појединих програма.
Унапређење просторних, стручних
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

1992
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Издавачка делатност била
је доведна у питање, јер
се већ припремљени
материјали нису могли
штампати.

1992

Дејан Бодирога
кошарка

и административних капацитета Републичког Завода за спорт.
1992
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Тенис
Моника Селеш
освојила отворено
првенство Аустралије
победивши
Штефи Граф

Евролига
у кошарци
Лимож првак
тренер Божидар
Маљковић

Кошарка

1993

Првак Југославије
Црвена Звезда
(Београд)

Првенство
СР Југославије у
фудбалу
прво место:
Партизан(Београд)

Лига шампиона
у фудбалу
Олимпик (Марсеј)
првак Европе

Драгутин Топић
скок у вис
државни рекорд у
скоку у вис
238 цм

Економска
ситуација у земљи
је 1993. године била
катастрофална.
Хиперинфлација
која је у децембру
достигла ниво
од преко
180.000 % претила
је обустављању
производње за
тржиште и прелазак
на режим трампе и
то уз пад реалног
доходка и стандарда
највећег дела
становништва.

Подстицање масовности женског спорта кроз максимално
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

1993
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У тако неповољним условима
привређивања, Установа је
покушала, пре свега, да заштити

1993

стандард радника који је са
хиперинфлацијом стрмоглаво
опадао. Установа је радницима
успевала да исплаћује зараде,
топли оброк, превоз и регрес у
складу са најнижом ценом рада.
Сопствени приход од пружања
услуга Установе се потпуно
обезвредио деноминацијама,
којих је у 1993. години било две
званичне и две техничке.

Републички завод за спорт
2010. реконструисан базен у Дому спортова

поштовање родне и полне равноправности.
1993
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Европско
првенство у атлетици

Кошарка

Драгутин Топић
пето место
у скоку у вис

Првак Југославије
Црвена Звезда
(Београд)

1994

Првенство света у
фудбалу
Бразил првак света

Фудбал
Првак Југославије
Партизан
(Београд)

Услови рада у 1994. години су
били нешто повољнији у односу
на предходну годину,
Лига шампиона
али још увек не на
у фудбалу
задовољавајућем
ФК Милан
првак Европе
нивоу, тако да се
и даље наставило
са реализацијом,
Евролига
углавном сталних,
у кошарци
континуираних
Хувентуд првак
тренер Жељко
програма који
Обрадовић
нису захтевали већа
материјална улагања.

Интеграција војног и полицијског спорта у Републици Србији
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

1994
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Година је била знатно стабилнија,
али далеко од оптималног нивоа,

1994

али су биле присутне позитивне
тенденције. Завод се адаптирао на
услове пословања који су му били
диктирани од стране финансијера.
Било је мањих инвестиција у
оквиру финансијских могућности,
а све на санацији постојећег врло
тешког стања на објектима.

у јединствени национални систем спорта.
1994
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Кошарка
Европско првенство
у Грчкој

Првенство
СР Југославије у
рукомету
шампион
Партизан
(Београд)

Првенство
СР Југославије у
фудбалу
шампион
Црвена Звезда
(Београд)

освојена златна
медаља

Што се тиче
тестирања
Ватерполо
Светски куп - Атина
освојено 4 место

1995
Лига шампиона
у фудбалу
Ајакс (Амстердам)
првак Европе

спортиста, у 1995.
години је дошло до
изразитог смањења
броја испитаника,

Атина
Одбојкаши
Европско првенство
освојена бронзана
медаља

како у самом Граду,
тако и у Републици,
јер су се појавили
нови субјекти
који су одводили
испитанике,
али су имали и
‘’агресивнију’’
рекламу на тржишту.

Унапрђење система спорта у Републици Србији подразумева
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

1995
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Центар за медицину и психологију спорта
Услуге сектора медицине спорта добро

1995

су познате одбојкашкој, ватерполо,
рукометној, бициклистичкој, кошаркашкој,
скијашкој репрезентацији, спортистима
борилачких вештина, који су учесници
такмичења највишег светског ранга
(Олимпијских игара, Универзијаде, ЕYOF-a,
Медитеранских игара...)
Александар Шоштар, ватерполо

јачање улоге јавних гласила у промоцији бављења спортом.
1995
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Стрељаштво
Олимпијске игре Аталанта

Александра Ивошев
освојила златну и
бронзану
медаљу

Кошарка
Олимпијске игре Аталанта

Репрезентација
Југославије
освојила сребрну
медаљу

Токио
Одбојка
Светски куп
освојена бронзана
медаља

1996
Београдски
маратон

Европско
првенство за
рукометаше - Шпанија
бронзана медаља
за репрезентацију
СР Југославије

Александра Ивошев, стрељаштво

Аталанта
Одбојка
Олимпијске игре
освојена бронзана
медаља

победио је Ахмед Салах
из Џибутија

17.12.1996. – изашао је Закон о спорту
Републике Србије (Сл. Гл. РС бр. 52), којим
се оснива Републички завод за спорт, који
преузима све раднике и имовину ЈЗФКМС, у
чији састав улазе Завод за физичку културу Војводине и Завод
за физичку културу Косова и Метохије – Оснивач Републичког
завода за спорт је Република Србија;
Унапређење система спорта у Републици Србији
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

1996
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1996

ОИ Атланта 1996:
репрезентација Југославије
сребрна медаља

подразумева промовисање волонтаризма у спорту.
1996
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Лига шампиона
у фудбалу
Борусија (Дортмунд)
првак Европе
Севиља
европско првенство
у ватерполу
Југославија освојила
сребрну медаљу

Првенство
СР Југославије у
фудбалу
шампион
Партизан
(Београд)

Кошарка
Европско првенство
Шпанија

1997
Италија
Медитеранске игре

освојена златна
медаља

Ајндховен
Одбојка
Европско првенство
освојена сребрна
медаља

Кошаркаши
Југославије освојили
бронзану медаљу

21.01.1997 Влада Републике
Србије именовала
је Директора,
Управни и
Надзорни одбор.
Деца у спорту јесу основни приоритет ...
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

1997
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Завршена Регистрација
Републичког завода за спорт у
Привредном суду;

1997

У сарадњи са ЈОК Сектор за
медицину спорта је вршио
стручно-саветодавну помоћ у
области исхране и опоравка
врхунских спортиста који
репрезентују СР Југославију на
међународним такмичењима.
Установа је била наставнонаучна база студената
Факултета за физичку културу
у Београду и студената
Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

стратегије развоја спорта у Републици Србији.
1997
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Грчка
13. светско
првенствоу кошарци
Југославија освојила
златну медаљу

Француска
Првенство света у
фудбалу
Французи прваци
света

Барселона
фајнал фор

1998

Кошаркаши
Партизана освојили
четврто место

Београд
Првенство Европе
у каратеу

Лига шампиона
у фудбалу
Реал (Мадрид)
првак Европе

Првенство
СР Југославије у
фудбалу
шампион
Обилић
(Београд)

Роксанда Лазаревић
првак Европе

За потребе Града Београда реализован
је Систем сталног праћења физичког
развоја и физичких способности деце
и омладине Београда.

Александар Ђорђевић
кошарка

Уместо малог броја великих спортских објеката
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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Организоване спортске
и спортско - рекреативне

1998

активности за ученике
основних и средњих школа
за време летњег и зимског
распуста.

Репрезентација Југославије, прваци света у Атини

Роксанда Лазаревић, карате
првакиња Европе

градити велики број малих спортских објеката.
1998
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Светско
првенство за
рукометаше - Египат
бронзана медаља
за репрезентацију
СР Југославије

Челенџ куп
рукометашице
прво место:
Напредак
(Крушевац)

1999

Беч
Одбојка
Европско првенство
освојена бронзана
медаља

Лига шампиона
у фудбалу
Манчестер Јунајтед
првак Европе

Улагање и опремање
Спортског центра
Француска
Европско
првенство у кошарци
Југославија освојила
бронзану медаљу

‘’Кошутњак’’ имало је
за циљ његову већу
функционалност,

Првенство
СР Југославије у
фудбалу
шампион
Партизан
(Београд)

бољу хигијену,
сигурност и удобност.
Југословенски олимпијски комитет је прогласио
рукометну репрезентацију за најбољу
мушку екипу 1999. године.

17. априла 1999. у време НАТО бомбардовања,
1999
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1999

Ово је подразумевало комплетно уређење Центра,
према постојећим Пројектима уз додатно опремање
неопходним справама, помоћним системима за
врхунско функционисање простора за вежбање,
како би он могао задовољити потребе врхунских
спортиста и спортских екипа. Уређење и опремање
би обухватило: велику салу, теретану, гиманстилчку
салу, џудо и бокс салу, базен и сауну. Али нажалост
ништа од тога није урађено.

одржан 12. Београдски маратон са слоганом „Зауставите рат, трчите
светом“
1999
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Сиднеј
Ватерполо
Олимпијске игре
освојена бронзана
медаља
Лига шампиона
у фудбалу
Реал (Мадрид)
првак Европе

Сиднеј Олимпијске игре
Јасна Шекарић
освојила сребрну
медаљу у
стрељаштву

2000
Првенство
СР Југославије у
фудбалу
шампион
Црвена Звезда
(Београд)

Сиднеj
Одбојка
Олимпијске игре
освојена златна
медаља

Ротердам
Светска Лига
у одбојци
Освојено 4 место

Планом рада за
2000. годину била
је предвиђена
израда Анализе
стања и потреба
за спортским
објектима на
територији
Републике Србије
са предлогом
критеријума за
њихову изградњу,
опремање и
одржавање.

Никола и Вања Грбић, одбојка

Унапређење система спорта у Републици Србији
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

2000
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Посао би обухватао систематско континуирано проучавање
проблематике спортских објеката са више аспеката: спортског,
урбанистичког, архитектонско-грађевинског, економског,

2000

социјалног и нарочито менаџментског, кроз стручну литературу
и на терену. Испитивање стања спортских објеката у Србији,
до успостављања матичне евиденције, заснивало би се на
постојећим информационим изворима о спортским објектима
и теренским опсервацијама. Такође ни у овој години ништа од
предвиђеног није урађено.

подразумева националну репрезентативност у свету.
2000
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Острава
Одбојкаши
Европско првенство
освојена златна
медаља
Катовице
Одбојка
Светска лига
освојена сребрна
медаља

2001

Будимпешта
европско првенство
у ватерполу
освојена златна
медаља

Турска
Кошарка
Европско првенство
освојена златна
медаља

Делатности из рада Спортског
центра реализоване су у
складу са постојећим
Фукуока
светско првенство
могућностима
освојена сребрна
медаља
програми намењени
у ватерполу
деци и омладини,
као и осталим
Француска
корисницима
Светско првенство за
рукометаше бронзана
медаља
заинтересованим за
за репрезентацију
СР Југославије
спортске и спортско
рекреативне
активности.

Унапређење система спорта у Републици Србији
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

2001
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Лоши материјално-технички услови у

Предраг Стојаковић
кошарка

Спортском центру били су ограничавајући
фактор за реализацију појединих
програма. Реализовани су: дугогодишњи

2001

‘’Трим програм’’ намењен особама женског
пола, програм рекреативне одбојке за
жене и мушкарце старијег доба, програм
фудбала намењен мушкој популацији,
као и школа пливања за почетнике и
напредне полазнике у летњем периоду.
Такође, објекте су користили и спортски
клубови, поједине селекције, као и
групе грађана за припреме, тренинг и
рекреацију.

подразумева узор младима.
2001
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Материјална

Индијанаполис
14. СП у кошарци

Бело
Хоризонте
Светска Лига
у одбојци - освојена
бронзана медаља

Првенство
СЦГ у кошарци
шампион
Партизан
(Београд)

Југославија првак
света

2002
Евролига
у кошарци
Панатинаикос првак
тренер
Жељко Обрадовић

Првенство
СЦГ у фудбалу
шампион
Партизан
(Београд)

оскудица која је била
веома изражена
у целом друштву,

Лига шампиона
у фудбалу

значајно се одразила

Реал (Мадрид)
првак Европе

и на функционисање
Завода.

Унапређење система спорта у Републици Србији
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

2002
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Поред чињенице да су
се тешко проналазила

2002

средства за неке веће и
значајније интервенције,
средства за материјалне
трошкове су стизала са
великим закашњењем,
што је стварало велике
проблеме у извршавању
делатности Завода.
(Извештај о раду Установе Републички завод за спорт
у 2002. години; стр.5).

подразумева промоцију рада, упорности, борбености и поштења.
2002
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Првенство
СЦГ у кошарци
шампион
Партизан
(Београд)

Барселона
светско првенство
освојена бронзана
медаља
у ватерполу

Крањ
Eвропско првенство
у ватерполу
освојена златна
медаља

2003
Лига шампиона
у фудбалу

Евролига
у кошарци
Барселона првак
тренер
Светислав Пешић

Првенство
СЦГ у фудбалу
шампион
Партизан
(Београд)

ФК Милан
првак Европе

Рекреативно бављење спортом –
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

2003

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ - 55 ГОДИНА

Пружање услуга
непосредним
корисницима програма
вежбања који би
се реализовали у
објектима и на теренима
Републичког завода
за спорт на тржишној
основи подразумевао
је, такође, испуњавање
одређених предуслова,
а то су били: довођење
објеката у техничкохигијенском смислу
до нивоа за нормалну
експлоатацију, кадровско
јачање Педагошког
одељења Завода и
обезбеђење адекватне
опреме и реквизита за
реализацију програма.

2003

Владе Дивац
кошарка

пожељан и општеприхваћен модел друштвеног понашања.
2003

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ - 55 ГОДИНА

Рим
Светска Лига
у одбојци
освојена
бронзана медаља

Атина
Ватерполо
Олимпијске игре
освојена сребрна
медаља

Атина
Олимпијске игре
Јасна Шекарић
освојила сребрну
медаљу у
стрељаштву

2004
Првенство
СЦГ у фудбалу

Првенство
СЦГ у кошарци
шампион
Партизан
(Београд)

Лонг Бич
Светска Лига
у ватерполу
освојена сребрна
медаља

шампион
Црвена Звезда
(Београд)

Јасна Шекарић
стрељаштво

Аутономија спорта и његова политичка неутралност
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

2004

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ - 55 ГОДИНА

У 2004. години реализована
је делатност на праћењу
надарених младих
2004
спортиста учесника
Омладинских спортских
кампова у Караташу, Бајиној
Башти и Вршцу на којима је било
тестирано 732 одабраних
младих спортиста из
19 спортских
грана.

представљају историјску тековину и међународни стандард.
2004
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Београд
Одбојка
Светска лига
освојена сребрна
медаља
Монтреал
Светско првенство
освојена златна
медаља у ватерполу

Алмерија
15. Медитеранске
игре

2005

Спортисти СЦГ освојили
32 медаље

Инсбрук
Зимска Универзијада
Јелена Лоловић
једна златна и две
сребрне медаље

Београд
Светска Лига
у ватерполу
освојена златна
медаља

Првенство
СЦГ у фудбалу
шампион
Партизан
(Београд)

Спорт је
унуверзални
језик који
зближава људе,
без обзира
на њихово
порекло, веру
или економски
статус.
(Кофи Анан,
генерални секретар УН,
поводом проглашења
2005 - Међународне године
спорта).

Спорт представља универзално средство у креирању и
остваривању вредности
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
2005

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ - 55 ГОДИНА

Урађен је
Пројекат Праћења

2005

стања физичких
способности
деце, омладине и
одраслих и чекало
се одобрење
средстава за његово
спровођење,
које затим није

Јелена Лоловић
скијање

уследило...

којима се мењају друштва, развија национална кохезија,
афирмише демократија.
2005

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ - 55 ГОДИНА

Атина

Сао Паоло
81. новогодишња
трка ”Сао Силвестре”
победник
Оливера Јевтић

Будимпешта
Светски Фина куп
у ватерполу
освојена златна
медаља

Светска Лига
у ватерполу
освојена златна
медаља

2006
Првенство
Србије у фудбалу

Јапан
Женска одбојка
освојена бронзана
медаља

Влада Републике
Србије
дала
сагласност
на Статут
Републичког
завода за спорт.

Београд
европско првенство
у ватерполу
освојена златна
медаља

шампион
Црвена Звезда
(Београд)

Унапређење система спорта у Републици Србији
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

2006
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Делатност медицине спорта у РЗС
- развој и унапређење здравствене заштите
у области медицине спорта
- развој и унапређење здравственог стања
и функционалних способности,
перспективних и врхунских спортиста
- евалуација здравственог стања спортиста
- утврђивање здравствене способности
спортиста - такмичара
- научно - истраживачки рад
- специјалистичко консултативна делатност у
медицини спорта
- стручно образовна делатност у области
медицине спорта
- континуирано стручно едукативно
усавршавање стручњака
- успостављање здравствено функционалних националних норми

Оливера Јевтић

2006

подразумева остварење основних људских права и слобода.
2006
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Планинари Србије
освојили највиши врх
Монт Евереста
Wimbledon

Београд
9. Европски фестивал
младих (EYOF)
Млади спортисти Србије
освојили 14 медаља

Новак Ђоковић се
пласирао у полуфинале
мушког турнира

Београд
20. Београдски
маратон
Оливера Јевтић и
Кенијац Џон Малуни
победници

2007
Берлин
Светска Лига
у ватерполу освојена златна
медаља

Луксембург
Женска oдбојка
Европско првенство
освојена сребрна
медаља

Иако је постојала
законска и
етичка обавеза за
успостављањем
сарадње, како на
државном, тако и
на међународном
нивоу, анализом
смо закључили,
да је сарадња
са државним и
међународним
релевантним
институцијама била
на веома ниском
нивоу (факултети
спорта, заводи, итд.)

Унапређење система спорта у Републици Србији подразумева јачу
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

2007
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У периоду летњих и
зимских школских
распуста за ученике
београдских основних
и средњих школа
организоване су
спортско-рекреативне
активности.

2007

аутономију и подстиче заштиту здравља грађана Републике Србије.
2007
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Мелбурн
Аustralia Open
Новак Ђоковић
осваја турнир

Тенис
Јелена Јанковић
постала
најбоља тенисерка
света

2008. и 2009. године

Пекинг
Олимпијске игре
Милорад Чавић
освојио сребрну
медаљу у пливању

2008
Отворено
Првенство Француске
за тенисерке
Ана Ивановић
победница

завршена санација
Малага
европско првенство
у ватерполу
Југославија освојила
сребрну медаљу

и реконструкција
отвореног
пливалишта на
којем су 2009.

Ђенова
Светска Лига
у ватерполу освојена златна
медаља

године одржана
такмичења у
скоковима у воду
на 25. летњој
Универзијади.

Република Србија уређује и обезбеђује систем у области спорта.
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

2008
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2008

(Устав Републике Србије, члан 97, тачка 10)

2008
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Србија
Универзијада
9000 спортиста из 145
земаља, 15 спортова
Београд
Универзијада

Рим
Светско првенство

19 медаља за
спортисте Србије

освојена златна
медаља у ватерполу

Београд
Светска Лига
у одбојци
Србија освојила
сребрну медаљу

2009
Првенство
Европе
25-метарски базен
Нађа Хигл, Иван Ленђер
и Чаба Силађи
освајачи медаља

Првенство
Србије у фудбалу
шампион
Партизан
(Београд)

Завршена санација
и реконструкција
Дома спортова
и отворен Први
национални
тренинг центар.
Република Србија помаже развој здравствене и физичке културе.
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

2009
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У Републичком заводу за спорт моторичка тестирања се реалузују путем:
Теренских тестирања - утврђивање слабости и предности применом
специфичних тестова за различите спортове и Лабораторијских
тестирања - детаљнији увид у стање моторичких способности,
испитивање узрока слабости и давање прецизних импликација за
тренинг.
Проценом и евалуацијом моторичких способности у Републичком
заводу за спорт тренери и спортисти добијају могућност:

2009

• Увида у иницијално, прелазно и финално стање припремљености
• Стручно-саветодавне помоћи
• Оптималног планирања и програмирања
• Индивидуализације у раду
• Праћења ефикасности тренажног процеса
• Корекције тренажог процеса
• Мотивације за даљи рад...

Миодраг Чавић, пливање

(Устав Републике Србије, члан 68, став 4)

2009
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Београд
Davis Cup

Првенство
Србије у фудбалу
шампион
Партизан
(Београд)

Ниш
Светска Лига
у ватерполу освојена златна
медаља

Финале
Србија - Француска
3:2

Фајнал фор
Евролиге
кошаркаши Партизана
у Паризу
заузели 4 место

2010
Орадеа
Светски Фина куп
у ватерполу освојена златна
медаља

Загреб
европско првенство
у ватерполу освојена бронзана
медаља

Урађена је
санација и
реконструкција
зграде
Библиотеке у
којој је смештен
Центар за
моторичка
истраживања
и аналитику у
спорту.

Образовање и наука у спорту кључни су фактори будућег развоја
спортског система, при чему напредак ...
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
2010

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ - 55 ГОДИНА

2010
Теренска тестирања

...сваког спортског система, у великој мери зависи од примене научних
сазнања и учешћа образовних институција у научним програмима.
2010
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Центар за медицину и психологију
спорта

Традиција, дуга већ више од пола века, утиче
на креирање визије значајности Сектора за
медицину спорта и његову важност у формирању националних стандарда у области спортско-медицинских прегледа.
Добри услoви рада и организација посла омогућавају велику продуктивност. Стучњаци у
многим областима – спортске медицине, кардиологије, пулмологије, клинички лекари, нутриционисти и биохемичари-формирају тим
лекара.
Реновирано здање, смештено у кошутњачкој
шуми, у граду, али ван његове вреве, јединственост у пружању многих услуга, тестирање
на спортским теренима, целодневно радно
време уз могућност коришћења наших услуга током викенда, чине Републички завод за
спорт јединственом установом са делатношћу
у области спортске медицине.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ - 55 ГОДИНА

Опремом којом располажемо, можемо извести лабораторијска тестирања јер поседујемо
савремене апарате за функционално тестирање, међу којима су највећи тредмил у нашој
земљи и други различити ергометри у зависности од спорта, апарат за ултразвучну
дијагностику и биохемијску анализу крви. Такође нам је увек спремна и портабилна опрема за теренска тестирања – портабилни ергоспирометар К4б2 Космед производње,
спирометри за функционална тестирања респираторног система и друго.

Име Републичког завода за спорт препознатњиво је у многим домаћим и страним институцијама из области спорта и медицине спорта, али и кроз велики број публикација,
семинара, спортских манифестација и ангажовања у пропагирању здравог начина живота кроз различите врсте медија.
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Спортско Срце Србије!

Систематско и стратешко развојно праћење спорта, које је Министарство омладине и спорта дугорочно пројектовало документом
„Стратегија развоја за период од 2009-2013. године“ представља
пример да је све оствариво уколико се у то верује и кад се томе
посвети.
Енергија и посвећеност Министра за омладину и спорт госпође
Снежане Самарџић Марковић, њено целовито сагледавање важности спорта као развојне друштвене категорије од националног
значаја и међународне афирмације, допринела је чињеници да је
спорт најзначајнији извозни производ Србије.
Темељи те стратегије, поготову посебна важност стварању услова за
развој базичних делатности физичке културе представљају чврст
основ даљег унапређења целокупне друштвене заједнице.
Подршка и препозната вредност Републичког завода за спорт, у
склопу стратегије Министарства за омладину и спорт, у остварењу
те мисије додатно обавезује све нас да се тај циљ и оствари.

2011...

Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.
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Спортско Срце Србије!

Снежана Самарџић Марковић

2011...

2011
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Центар за моторичка истраживања и аналитику у спорту

Kонтрола тренираности перспективних и врхунских спортиста у циљу унапређења квалитетног и врхунског спорта је једна од најзначајнијих континуираних делатности Завода.
У дугогодишњој пракси Завода мултидисциплинарним приступом тестирању спортиста
омогућава се перспективним и врхунским спортистима да кроз утврђивање нивоа моторичких и функционалних способности, морфолошких и психолошких карактеристика
контролишу стање своје припремљености.
У оквиру мултидисциплинарног приступа утврђивања спортске припремљености,
процена и евалуација моторичких способности спортиста – тестирање моторичких
способности спортиста представља једну од основних делатности Републичког завода
за спорт.
Осавремењавањем дијагностичке опреме и усавршавањем стручног кадра у
Републичком заводу за спорт се реализује савремени приступ процени и евалуацији
моторичких способности спортиста.
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Рекреација

У циљу стварања позитивног односа према спорту и рекреацији, као саставном делу
бриге за сопствено здравље, Републички завод за спорт организује бројне спортско
рекреативно - забавне програме и акције којим жели да анимира становништво.
Боравак корисника на отвореним и затвореним објектима Републичког завода за спорт,
смештеним у најлепшем делу града, Кошутњаку, обогаћује се разноврсним спортским и
спортско-рекреативним садржајима.
Републички завод за спорт жели да промовише физичко вежбање као вид унапређења
физичких способности и очувања здравља људи свих узраста, али и да грађанство
упозна са њиховим тренутним стањем како би их мотивисао на активнији начин живота.
Корисницима програма се пружа стручно саветодавна помоћ и под сталним су стручним
надзором професора физичке културе и лекара специјалиста спортске медицине.
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ИНДОК – Информационо документарна делатност

Једна од најзначајнијих делатности Завода у протеклом периоду је његова информационо – документациона и издавачка делатност, које су почеле оснивањем Завода и непрекидно трају.
Ова делатност обухвата документирање статистичких података, спортских резултата
и стручне литературе, припрему информационих материјала, међународну сарадњу,
истраживање и унапређење ИНДОК делатности и библиотечки рад.
Документација статистичких података о укупном стању физичке културе некад у Југославији
а сада у Србији (организовање, планови развоја, финансирање, школовање стручних
кадрова, објекти за физичку културу), затим о резултатима наших спортиста на великим
међународним спортским такмичењима достављана је свим корисницима који су могли
да утичу на организовање и развој спорта у Србији.
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Издавачка и истраживачко-развојна
делатност

Издавачка и истраживачко-развојна делатност Републичког завода за спорт,
условљена материјалним могућностима, усмерена је на објављивање публикација насталих из активности Сектора
за стручни и развојно истраживачки
рад у спорту и Сектора медицина спорта. Поред издавачке делатности, у циљу
стручног усавршавања, информисања и
одржавања стручне компетентности као
и дисеминације информација добијених
током стручног и развојно истраживачког рада у Заводу, стручни сарадници
редовно активно учествују на стручним
и научним скуповима како у земљи тако
и у иностранству и објављују радове у
домаћим и иностраним научним часописима.
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Савезни завод за физичку културу
Бранко Полич - од 1956 -1963. године
Југословенски завод за физичку културу (ЈЗФК)
Бранко Полич од 1963 - 1974. године
Југословенски завод за физичку културу и медицину спорта (ЈЗФКМС)
Михајло Поповић од 1975 – 1979. године
в.д. Сава Иванић 1979. године
Павле Тодоровић од 1980 – 1985. године
в.д. Никола Стајић од 1986 – 1991. године
Томислав Обрадовић од 1992 – 1997. године
Републички завод за спорт
Томислав Обрадовић од 1997-2002. године
Михајло Шврака од 2003 – 2005. године
Ненад Поповић од 2005 - 2007. године
Јасминко Поздерац од 2007. године

55 година трајања и стварања ...
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Трајање и стварање ...
Педесет пет година Републичког завода за спорт, спортско-медицинске и едукативне установе,
представља за мене и све запослене додатну обавезу, да они који ће доћи после нас, имају чврст ослонац да ураде и више и боље. Период од 2007. године до данас је озбиљно посвећен стварању услова за
пружање врхунских услуга и настојањима да се тај циљ и оствари. Многи кажу да смо у томе и успели.
Моја обавеза, а пре свега задовољсто је да истакнем да без пословног и личног ангажмана свих запослених, њихове привржености остварењу наше заједничке визије и мисије, Републички завод за спорт,
иако у зрелим годинама данас, не би се „тако добро држао“. Захваљујући добро уиграном тиму који, као
моћна полуга омогућава да се готово сваки посао може урадити брже, ефикасније и са мање напора,
успели смо да сваки квадратни метар који нам припада ставимо у функцију спорта и спортиста.
У име тима на чијем сам челу, у име мојих помоћника Сање Мазић, Жељка Матовића и Аце Гајевића,
чију лојалност у послу неизмерно ценим, сигуран сам да ћемо у наредном периоду дати и боље и више
Српском спорту. Уосталом, следи нам Олимпијска година и позивамо вас да учествујете у остваривању
нашег заједничког циља: брже, боље, јаче!
Искрено ваш
Јасминко Поздерац
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Спортско Срце Србије!
СРБИЈА, 11030 БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 72
Тел.: +381 11 35 45 585, 35 55 288
E-mail: rzs@rzsport.gov.rs
www.rzsport.gov.rs
Изводи из Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013.

