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БИЛТЕН ЗДРАВЉА И СПОРТА

УВОДНА РЕЧ

З

авод за спорт и медицину
спорта Републике Србије
прешао је дуг пут у сваком
смислу. Идејно је настао у
оквирима Спортског института 1953.
године, међутим суштински почиње
са радом као управна установа 1956.
године. Од тада је прошло шест
турбулентних деценија током којих се
све мењало. Држава која је основала
Завод, Југославија, више не постоји.
Са политичким променама Завод
је мењао име и географски домет
рада и упркос потешкоћама које су
друштвена трења изазивала, успео
је да сачува оно по чему је и данас
надалеко препознатљив - водеће
место у свету спорта и медицине
спорта у региону и шире.
Друштвене и еконoмске промене

утицале су на друштво у целини и
самим тим и на Завод. Било је година
када су услови за рад били минимални,
али су упркос томе наши резултати
превазилазили сва очекивања. Када на
једном месту имате сјајне стручњаке из
разних области који воле и одлично раде
свој посао, када радите са онима којима
сте истински потребни, првенствено са
младима и са врхунским спортистима,
немате право на одустајање већ имате
обавезу да идете даље.
Ми, као Завод за спорт и медицину
спорта Републике Србије, идемо
даље. Сваког дана чинимо све
како бисмо нашим грађанима,
деци, рекреативцима, врхунским
спортистима и онима који то сањају
да буду, омогућили да своје снове
остварују на здрав и сигуран начин.
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Већ 62 године се трудимо да будемо
бољи и непрекидно радимо на томе
да све око нас буде боље, да нам
спортисти буду успешнији, а деца
здравија. Бројне медаље, осмеси и
признања сведоче о томе да постижемо
успехе, на радост свих грађана.
Мени као директору овако престижне
установе је част да будем део спортске
традиције Србије чији је Завод за
спорт и медицину спорта Републике
Србије нераскидив део. Одговорност
коју оваква част налаже делим са
сјајним тимом људи који раде у Заводу
и овом приликом се захваљујем свима
који су допринели да будемо ту где
јесмо. Славимо 62. рођендан у друштву
свих оних са којима смо сарађивали,
размењивали знања и искуства и са
којима у доброј вери идемо даље.

БИЛТЕН ЗДРАВЉА И СПОРТА

МИНИСТАР ОМЛАДИНЕ
И СПОРТА О ЗАВОДУ

М

инистарство омладине и
спорта има јасну визију и
мисију сталног унапређивања
квалитетног система спорта
чији неизоставни део чини одржавање
доброг здравља, побољшање физичких
способности, унапређење квалитета
живота и самим тим постизање бољих
спортских резултата.
У том систему незамењиву улогу и
велику одговорност има Завод за спорт
и медицину спорта Републике Србије,
реномирана установа са дугом и успешном
традицијом, који је постао лидер у области
спортске медицине у региону. Наш
заједнички задатак је да наставимо тим
путем, константно унапређујући рад Завода

кроз улагање у нову опрему, програме и
садржаје које нуди, као и усавршавање
и едукацију стручног и професионалног
кадра, али и спортску инфраструктуру у
оквиру Завода.
Спорт захтева посебан приступ у
проучавању, што се у Заводу негује
од самог оснивања. Ово је кућа свих
спортиста, како професионалних, тако и
рекреативаца где могу да се усавршавају
и вежбају, али и да рачунају на помоћ
врхунских стручњака. Као друштвено
одговорна установа Завод има значајну
улогу у креирању и дефинисању спортске
културе у Србији.
Спорт је изузетно важан сегмент
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друштвеног и културног развоја сваке
нације. Министарство омладине и
спорта Републике Србије и Завод за
спорт и медицину спорта Републике
Србије посебно су оријентисани на
децу и младе, јер су они и садашњост
и будућност наше земље и самим тим
спорта.
Живимо у ери нездравих навика што
у многоме отежава наш задатак да
приближимо праве вредности спорта
младима. Стога је наш задатак да заједно
креирамо добар основ за развој физичке
културе. Наш циљ је да омогућимо да
сви грађани имају прилику да се баве
спортом, како би Србија још дуго носила
епитет земље спорта.

БИЛТЕН ЗДРАВЉА И СПОРТА

ОМЛАДИНСКО-СПОРТСКИ
КАМП “КАРАТАШ”
Завод је својим активностима обезбедио враћање у посед Омладинског
спортског кампа „Караташ“, као и Хотела “Трим” у претходним годинама

О

младинскo-спортски камп
“Караташ” налази се у општини
Кладово, на самом улазу у
Ђердапску клисуру, 250 км од
Београда, 1 км од граничног прелаза с
Румунијом и 8 км од Кладова.
“Караташ” се граничи са Националним
парком Ђердап. Простире се на површини
од 16 хектара, а само га магистрални
пут дели од прелепе и на том делу благе
обале Дунава.
Направљен шездесетих година прошлог
века, омладински камп “Караташ” се
прво користио за смештај градитеља

Хидроелектране Ђердап 1, а касније и
за учеснике Омладинске радне акције
који су радили на уређењу и заштити
приобаља Дунава од бране до Кладова.
Временом, камп је прерастао у
спортски центар за припреме млађих
спортских селекција. Међутим, криза
деведесетих година прошлог века
и дугогодишњи немар и недовољна
улагања у одржавање довели су до
пропадања читаве инфраструктуре и
свих капацитета кампа.
Завод за спорт и медицину спорта
Републике Србије је одлуком Владе
Републике Србије од септембра 2014.
године добио на коришћење и управљање
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спортски камп “Караташ” чиме започиње
нова ера у развоју кампа.
Уз пуну подршку Министарства омладине
и спорта Републике Србије, Владе
Републике Србије и значајна средства
којa су Министарство омладине и спорта
Републике Србије и Завод издвојили од
2014. године до данас, завршене су три
фазе реконструкције кампа у оквиру којих
су изграђена четири смештајна павиљона,
теретана са стреч салом и управна
зграда. Такође, реконструисани су сви
спортски терени на отвореном, трим
стаза дужине 1.200 метара, постављен
нови паркет у спортској хали и стављен
тартан на кошаркашки терен.

ФАЗЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
Из три фазе реконструкције од априла 2015. године до данас, видљив је
значајан помак у квалитету, како реконструисаних терена тако и смештајних
објеката кампа на ког смо поносни
ПРВА ФАЗА
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

П

рва фаза реконструкције
започела је у априлу
2015. године добијањем
дозволе за реконструкцију
два објекта: два спортска
терена и трим стазе са
полигоном за вежбање.
У оквиру ове фазе
реконструкције изграђен
је један смештајни објекат
са пет двокреветних соба
(свака соба има два класична

ДРУГА ФАЗА
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

У

другој фази
реконструкције током
2016. године изграђен је
један смештајни објекат
са дванаест соба од којих
девет двокреветних и три
апартмана. Свака соба има
два класична лежаја и по
један помоћни лежај док
апартмани имају два лежаја

у две одвојене собе и по
један помоћни лежај.
Завршена је и нова управна
зграда са три канцеларије, салом
за састанке, кухињом, купатилом,
свлачионицом и улазним
холом довољно великим за
организовање разних активности.
Реконструисана су такође и
четири спортска терена на
отвореном.
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лежаја и по један помоћни
лежај) и три апартмана
(сваки апартман има два
лежаја у две одвојене собе и
по један помоћни лежај).
Mодерна теретана са стреч
салом, свлачионицама,
тушевима и тоалетима који
су прилагођени за особе са
инвалидитетом.
Tерени за рукомет и
кошарку, као и трим стаза
са полигоном за вежбање
такође су реконструисани
већ у првој фази.

ТРЕЋА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

У

оквиру треће фазе реконструкције
изграђена су два смештајна објекта
од којих:
• један има тринаест двокреветних
соба (свака соба има два класична
лежаја и по један помоћни лежај) и
један апартман (са два лежаја у две
одвојене собе и један помоћни лежај).
• други објекат има три двокреветне
собе (са по два класична лежаја и
по једним помоћним лежај) и један

апартман (са два лежаја у две одвојене
собе и један помоћни лежај).
Велики значај у квалитативном смислу
доносе нови паркет у спортској хали
и тартан подлога на кошаркашком
терену.
Финансијска средства која су издвојили
Министарство омладине и спорта
Републике Србије и Завод за спорт и
медицину спорта Републике Србије за
реконструкцију Омладинског спортског
кампа “Караташ” до садa:
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Фаза

Министарство
омладине и
спорта РС

Завод за спорт
и медицину
спорта РС

1

44,166,117

24,992,419

2

48,333,333

36,690,667

3

54,166,667

36,459,958

укупно

146,666,117

98,143,044

БИЛТЕН ЗДРАВЉА И СПОРТА

“КАРАТАШ” ДАНАС
Министарство омладине и спорта Републике Србије почетком
2017. године обавестило је све Националне гранске савезе
да своје спортисте шаљу на припреме у “Караташ”

▪ Током читаве сезоне укупно 1.161

▪ Индивидуални гости и туристичке

базен, стрељана и куглана.

спортиста је био на припремама у
“Караташу”;
▪ Укупно 27 савеза послало је
своје спортисте у “Караташ”;
▪ Савези су остварили укупно 8.633
ноћења;
▪ Савез за школски спорт је имао
1.134 ноћења;

групе оствариле су укупно 2.444
ноћења.

СПОРТСКА ХАЛА

СПОРТСКИ САДРЖАЈИ У КАМПУ “КАРАТАШ”
У саставу кампа налазе се многи
затворени спортски објекти. Спортска
хала, теретана са стреч салом, затворени
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Спортска хала пружа најквалитетнији ниво
услуга у погледу разноврсних спортских и
рекреативних активности.
У склопу хале налази се вештачка стена за
спортско пењање.

ТЕРЕТАНА
Теретана се простире на 250 m2 и располаже
великим бројем справа. Две траке за
трчање, тренажери за равни потисак, чучањ,
потисак ногама, опружање ногу у зглобу
колена, за прегибање у зглобу колена, за
адукторе и абдукторе, тренажер за веслање
са слободним теговима, смитова машина,

лат машина, функционални тренажер и
бучице од 1 до 10 и од 12 до 32kg.
БАЗЕН
Спортисти су током 2017. године у
кампу имали на располагању отворени
и затворени базен, терене за кошарку,
рукомет, одбојку, одбојку на песку, фудбал,
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тенис и трим стазу дугачку 1.200 метара,
ширине један метар са једном станицом
за вежбање са справама. Фудбалски
терен, чији је травнати покривач изузетног
квалитета, максималних је димензија. Камп
Караташ у складу са својим свакодневним
унапређивањем и развојом спреман је да
пружи најквалитетнију услугу спортистима
на свим нивоима спремности.

БИЛТЕН ЗДРАВЉА И СПОРТА

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ТРИМ СТАЗЕ
Међу важним пројектима Завода у 2017. години неизоставно је поменути трим
стазу, нови фаворит љубитеља спортских активности на отвореном

Т

рим стаза Завода за спорт
и медицину спорта РС у
Кошутњаку реновирана је у
целости.
Претходна подлога испуњена
малчом, замењена је подлогом
од тартана. На Трим стази су
постављене нове справе за вежбање,
стубови за метражу као и централна
кућица. Стаза је дугачка 1.200m, са
14 станица, и са исто толико справа
за вежбање.
Реконструисану трим стазу
отворили су директор Завода
за спорт и медицину спорта РС,
господин Горан Бојовић и министар
омладине и спорта РС, господин
Вања Удовичић. Господин Бојовић
поздравио је присутне рекавши
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да је најбитнија предност нових
тренажних станица могућност
извођења разноврснијих вежби
које доприносе бољој кондицији и
здрављу. У циљу прилагођавања
потребама грађана учињено је
доста на уређењу околине. У току је
постављање система видео надзора,
у жељи да се омогући што пријатнији
амбијент у ком ће наши грађани
редовно и са задовољством вежбати.
Свечаном отварању трим стазе
поред министра, присуствовали су и
државни секретар за спорт, господин
Предраг Перуничић, председник
општине Чукарица, господин Срђан
Коларић, председник Кошаркашког
савеза Србије, господин Предраг
Даниловић и многи други.
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СПОРТСКО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
И ПСИХОЛОШКА ТЕСТИРАЊА
Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије лидер је у стратешком
планирању развоја физичке културе нашег поднебља, али истовремено и
најбољи промотер здравог живота међу популацијом свих узрасних категорија

А

ктиван живот данас подразумева
усвајање одређених принципа
у свакодневном животу.
Саставни део активности треба
да чини умерена физичка активност,
усвајање принципа здраве исхране,
редовна контрола телесне тежине и
избегавање лоших животних навика. У
сваком напредном и развијеном друштву
спорт заузима важну улогу јер доприноси
позитивном развоју не само појединца
као личности већ и читавог окружења у
коме живимо, радимо и васпитавамо нашу

децу. Спорт је важна покретачка снага у
савременом свету, посебно у земљама у
којима се све више тежи ка успостављању
здравих животних навика и стилова.
Србија је једна од ретких земаља
која може да се похвали тако
великим успесима својих спортиста
у многим спортским дисциплинама
на међународној сцени, имајући у
виду јаку конкуренцију из окружења.
Међутим, на овим просторима није се
штедела енергија и труд и на развоју
и омасовљењу рекреативног спорта и
12

то уз јаку подршку државе.
Зато се данас стварају услови како би
се све већи број грађана бавио овим
видом спорта, а брига о здрављу
наших спортиста професионалаца,
рекреативаца и деце у спорту, један
је од најважнијих задатака са којима
се Завод за спорт и медицину
спорта РС бави пуне 62 године.
Инсистирајући увек на промоцији
спортског фер плеја, здравог начина
живота кроз адекватну примену
принципа физичке активности и

здраве исхране, Завод деценијама
уназад пружа стручну помоћ
организацијама у спорту и спортској
пракси, прати и примењује савремена
достигнућа у области спорта, врши
стручну анализу и истраживања
али и припрема информације од
значаја за доношење важних одлука
у области спорта на највише нивоу.
У континуираном раду са традицијом

дужом од 60 година, Сектор медицине
и психологије спорта:
- обавља свакодневне спортскомедицинске прегледе, спроводи
неопходну лабораторијску
дијагностику, антропометријска
мерења, бави се ултразвучном
дијагностиком срца, спирометријским
испитивањима, ергометријским и
ергоспирометријским тестирањима;

- пружа услуге корективних и
превентивних вежби везаних
за кориговање постуралних
поремећаја, физикалне медицине и
рехабилитације;
- обавља психолошка тестирања у
оквиру Лабораторије за психологију;
- пружа превентивне и терапијске
услуге;
- обезбеђује медицинску подршку
13

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 од великог значаја за Завод у
свим сегментима.
ПРОЦЕНА ПСИХОЛОШКОГ СТАТУСА
Акценат психолошке процене је на
оним психолошким тестовима којима
се процењују начини реаговања
спортиста у специфичним спортским
ситуацијама.

БИЛТЕН ЗДРАВЉА И СПОРТА

КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ
СПОРТИСТА
Број обављених тестирања тренираности спортиста премашен
је за 20.1% у односу на годишњи план за 2017. годину

У

односу на годишњи план за 2017
годину број обављених тестирања
је премашен за 20.1%. У 2017.
години задржан је значајан
проценат комерцијалних тестирања који је
сада на нивоу 40.5% што је значајан помак
14

у односу на период од пре три године
када је број комерцијалних тестирања био
испод 5%. На овај пораст је свакако утицао
развој нових услуга као што је отварање
биомеханичке лабораторије, у складу
са потребама тржишта и константна

промоција Завода и Одељења за
аналитику у спорту кроз различите акције,
пројекте као и појединачно ангажовање
сарадника.
Током 2017. године услуге тестирања
су користили спортисти из 55 гранских
савеза.
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НАЦИОНАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
У ОБЛАСТИ СПОРТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Деценијама уназад држава настоји да успостави јасно дефинисан и функционалан
систем спорта, a jeдан од првих корака ка његовом уређењу је формирање
једноставне, али свеобухватне електронске базе података, базе која садржи
податке о свим битним сегментима тог система

У

данашње време спорт је постао
веома важна компонента
друштвено-економског развоја
сваке земље. Да би спорт
могао да има такав утицај на друштвено
економске прилике у држави неопходно га
је уредити у један сврсисходан систем са
јасно дефинисаним улогама, у коме сваки
чинилац има своје место, у коме је јасно
дефинисан начин финансирања и у коме
је у сваком тренутку могуће брзо уочити и
исправити оно што не функционише.
Деценијама уназад држава настоји
да успостави јасно дефинисан и
функционалан систем спорта. Један
од првих корака ка његовом уређењу
је формирана једноставна, али
свеобухватна електронска база
података, база која садржи податке о
свим битним сегментима тог система,
почевши од информација о спортским
организацијама, преко спортских

објеката, до резултата које спортисти
постижу на великим такмичењима, као
и све оно остало од података што једну
овакву базу чини комплетном.
Тако је један од првих покушаја
формирања базе података о спорту био
доношење Закона о спорту из 1996.
године у коме се по први пут иницира
формирање Матичних евиденција у
области спорта. Формално и суштински
се са овим послом започело тек
шеснаест година касније доношењем
новог закона о спорту 2011. године, када
је тај посао поверен Заводу за спорт и
медицину спорта Републике Србије.
Завод је 2012. године почео да
припрема електронску базу Матичних
евиденција у области спорта која је
тада, како је то прописивао Правилник
о садржају и начину вођења Матичних
евиденција у области спорта, садржала
7 модула: модул категорисаних
16

и других спортиста такмичара;
предузетника у спорту; организација у
области спорта; спортских стручњака
и стручњака у спорту; реализатора
програма којима се остварује
општи интерес у области спорта;
спортских објеката и модул великих
међународних спортских приредби у
Републици Србији.
Нови Закон о спорту усвојен у фебруару
2016. године мења назив евиденција
па Матичне сада постају Националне
евиденције у области спорта и
дефинише још два нова модула:
резултати спортиста и националних
спортских репрезентација Републике
Србије на великим међународним
спортским такмичењима и националним
спортским такмичењима и физичке
спортске повреде и начини њиховог
лечења врхунских спортиста и спортиста
националних спортских репрезентација.

ШТА СУ НАЦИОНАЛНЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ И КОЈЕ СЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ ВОДЕ У СИСТЕМУ
СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Једaн од најзначајнијих послова у оквиру делатности Завода за спорт и
медицину спорта Републике Србије је вођење Националних евиденција у
области спорта, јединствене, централне, електронске базе података која
омогућава редовно добијање релевантних и потпуних информација о свим
чиниоцима система спорта Републике Србије

Ј

едaн од најзначајнијих
послова у оквиру делатности
Завода за спорт и медицину
спорта Републике Србије
и његовог Информационо
документационог (ИНДОК)
одељења је вођење Националних
евиденција у области спорта.
Ова активност подразумева
прикупљање и обраду података
као и периодично објављивање и
публиковање збирних података из
националних евиденција.
Да би систем спорта могао да
се организује, а његово стање
систематски прати и дугорочно
планира његов развој у Републици
Србији, Закон о спорту је
одредбом члана 168. прописао
обавезу вођења девет врста
националних евиденција:
1) категорисаних и других
спортиста такмичара;
2) предузетника у спорту;
3) организација у области спорта;
4) спортских стручњака и стручњака у
спорту;
5) реализатора програма којима се
остварује општи интерес у области спорта;
6) спортских објеката;
7) великих међународних спортских
приредби у Републици Србији;
8) резултата спортиста и националних
спортских репрезентација Републике
Србије на великим међународним
спортским такмичењима и националним
спортским такмичењима;

9) физичких спортских повреда и начина
њиховог лечења врхунских спортиста
и спортиста националних спортских
репрезентација.
БАЗА НАЦИОНАЛНИХ ЕВИДЕНЦИЈА У
ОБЛАСТИ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Садржај, начин вођења и начин и услови
коришћења података из евиденција
прописани су Правилником о Националним
евиденцијама у области спорта.
Националне евиденције се данас воде као
национални спортски информационодокументациони систем, применом
електронских средстава за обраду и
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складиштење података као
јединствена, централна,
електронска база података која
омогућава редовно добијање
релевантних и потпуних
информација о свим чиниоцима
система спорта Републике Србије.
Оно што такође један овакав
информациони систем може да
омогући је боља и ефикаснија
сарадња између субјеката
који имају значајну улогу за
развој спорта у Србији као што
су Министарство омладине и
спорта (МОС), Покрајински
секретаријат за спорт и
омладину, Завод за спорт и
медицину спорта Републике
Србије (ЗСМСРС), Покрајински
завод за спорт и медицину
спорта, Спортски савез Србије
(ССС), Олимпијски комитет
Србије (ОКС), Грански спортски
савези Србије, јединице
локалне самоуправе, као и многе друге
организације у области спорта.
Без добре и ефикасне сарадње
свих ових субјеката нема успешног
функционисања спорта у Републици,
успешног развоја дечијег и омладинског
спорта, даљег развоја врхунских
резултата наших спортиста и доношења
добрих одлука. Сви наведени субјекти
имају посебан значај у систему спорта,
а озбиљност њихове улоге управо је
у томе што представљају део система
и што од њиховог деловања зависи и
функционисање осталих субјеката у
спорту и система спорта у целини.

БИЛТЕН ЗДРАВЉА И СПОРТА

НАДЗОР НАД СТРУЧНИМ
РАДОМ У ОБЛАСТИ СПОРТА
Надзор над стручним радом у области спорта je јако битан, јер омогућава да
систем спорта функционише у ускладу са законски дефинисаним стандардима
као и да се стручни рад у спорту подигне на један виши ниво и усклади са
савременим научним светским тенденцијама

K

ао поверени посао Завода, надзор
над стручним радом у области
спорта дефинисан је Законом о
спорту из 2011. године. Почетком
2014. године издате су легитимације
спортским стручним надзорницима Завода
па је Завод кренуо са реализацијом

надзора у јануару 2015. године и до
данас је урађено 374 надзора спортских
организација на територији читаве Србије.
Надзор над стручним радом у области
спорта омогућава да систем спорта
функционише у складу са законски
дефинисаним стандардима, као и да се
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стручни рад у спорту подигне на један
виши ниво и усклади са савременим
научним светским тенденцијама. Надзор
над стручним радом подразумева
редовно надгледање стручног рада
али и асистенцију и стручну подршку
организацијама у области спорта.
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СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ
ПРОГРАМИ
Одељење за физичко васпитање и рекреацију током целе године реализује
спортско - рекреативне програме како за децу тако и за одрасле особе
“ТРИМ” ПРОГРАМ – Организовано
програмирано групно вежбање за
грађанство три пута недељно у трајању
од један сат.
“ФИТ МАМА” – постпорођајни групни
фитнес програм два пута недељно
у трајању од један сат. Вежбе се
одржавају у сали 2 Дома спортова
ЗСМСРС, а када су временски услови
прихватљиви на Трим стази и
Атлетском стадиону у Кошутњаку.
ШКОЛА ПЛИВАЊА – обука пливања
за најмлађе уведена је 2015. као
целогодишњи програм. Одржава
се три пута недељно по један сат у
затвореном базену у Дому спортова.

обухватају следеће постуралне
поремећаје и деформитете: лордоза
(lordosis), кифоза (kiphosis),
сколиоза (scoliosis), кифо-лордоза
(kipho-lordosis), тортиколис
(torticollis), „С“ и „L-S“ део кичме,
равне (pectusplanum), испупчене
(pectuscarrinatum) и удубљене
(pectusexcavatum) груди, округла
леђа (dorsumkiphoticum), равна леђа
(dorsumplanum), урођено ишчашење
кука (luxatiocoxaecongenitae), „О“
(genuvarum) и „Х“(genuvalgum)
ноге, равна (pesplanus), расплинута
(pestransverseplanus), издубљена
(pesexcavatus) и шпицаста (pesequines)
стопала.

Кабинет за превентивно - корективно
вежбање је формиран 2011. као
потреба да се Завод укључи у
спречавање и елиминисање негативних
последица савременог начина живота
(хипокинезија, неправилно седење,
стајање и дуготрајан рад, неадекватна
исхрана, као и разна урођена и стечена
оштећења локомоторног апарата).

Пре почетка вежбања утврђује
се постурални статус, а затим
планира, програмира и спроводи
вежбање коришћењем различитих
кинезиолошких модела и оператора
уз примену резултата научних
истраживања. Веома значајно је да
се учесници вежбања појединачно
прате, чиме је омогућено
проучавање утицаја примењених
вежби на уочени постурални
поремећај и деформитет.

Основни циљ Кабинета за превентивно
- корективно вежбање је праћење
и побољшање постуралног статуса
деце и омладине у Републици Србији.
Програме спроводе професори спорта
и физичког васпитања. Вежбања се
одвијају индивидуално и/или у групама
од 6 до 8 полазника, у зависности
од врсте постуралног поремећаја и
узраста вежбача.
Програми корективног вежбања

Стручни сарадници Завода се
перманентно едукују у овој области,
како би унапредили свој рад. У
наредном периоду биће организовани
едукативни семинари за стручно
усавршавање педагошког кадра на
превенцији постуралних поремећаја у
образовним (вртићи, основне и средње
школе, факултети...) и спортским
(клубови, савези, организације...)
институцијама.
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Кабинет за корективно вежбање
је адаптиран према највишим
стандардима, и као такав поседује
најновију дијагностичку технологију из
ове области.
СПОРТСКИ КАМПОВИ ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ
И ЛЕТЊЕГ ШКОЛСКОГ РАСПУСТА
Завод за спорт и медицину спорта РС
заједно са Секретаријатом за спорт и
омладину града Београда сваке године
током зимског и летњег распуста
организује бесплатне спортске кампове
(кошарка, стони тенис, фитнес)
и пливање за ученике основних и
средњих школа. Програм активности
воде професори спорта и физичког
васпитања Завода. По завршеним
програмима сви ученици „Спортског
кампа“ добијају специјалне учесничке
дипломе.

ТЕРЕТАНА У ДОМУ
СПОРТОВА ЗСМСРС
Спортски стручњаци Одељења за
физичко васпитање и рекреацију,
са одговарајућом дозволом за
рад, пружају и саветодавне услуге
корисницима теретане.
У теретани (170 м2) су постављене
најсавременије машине марке
Cybex, а у издвојеном делу је
простор за дизаче тегова. Под
теретане, прекривен је гуменом
подлогом, а сала у којој се налази
комплетна опрема за тренинг и
фитнес има природну осветљеност
и вентилацију.
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