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Поштовани пријатељи,

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије,
кроз период ревитализације који је започео 2008, даје
основну подршку за остварење циљева у заједничкој
мисији да спорт буде начин живота. Наш рад је обележен
чврстим принципима: да је унапређење врхунског спорта
и рекреације сегмент који ће учинити да се, кроз бригу
и васпитање младих на овим основама, очува и развије
здрава нација, снажна и спремна да постави нове 
границе у свом животу и заједници у којој живи.
Једна од основних карактеристика пословања Завода
је и значајно улагање у спортске објекте. Нагласио бих
подизање балон хале над олимпијским базеном 
Отвореног пливалишта у Кошутњаку. Тиме смо на листу 
понуде спортских објеката и спортске инфраструктуре 
придодали још једну савремену карику у ланцу, пратећи 
програм Првог Националног тренинг центра, који 
пружа услове за тренинг на изузетном нивоу. На тај 
начин смо допунили рад у оквиру Програма на осталим 
локалитетима Завода, а то су Дом спортова и отворени 
спортски објекти, чије капацитете већ користе грански 
спортски савези.

Наша инфраструктура праћена је снажним стручним
кадром из области медицине спорта и физичке културе,
који је изузетно ангажован на праћењу здравственог
стања и моторичких способности наших врхунских
спортиста, деце и свих група рекреативаца.
Кроз стално усавршавање, уз давање стручне и
саветодавне помоћи, наш тим континуирано прати 
светске трендове и достигнућа из ових области.

Спорт спаја људе и руши све границе.
Велика је част и привилегија 

бити део њега.

Здравствени и моторички прегледи и тестирања врше
се у посебно за то намењеним лабораторијама, које
су опремљене врхунском опремом, те је на тај начин
могуће усмерити даљи ток тренинга, а затим и достизање
најбољих резултата на такмичењима.
Истакао бих и један од значајнијих пројеката који смо
реализовали – Пројекат „Вођење матичних евиденција у
систему спорта Републике Србије“, који је Законом о спорту
поверен Заводу. Овај пројекат је од националног интереса
и обухватиће све субјекте из области система спорта
Србије кроз јединствену електронску базу података.
Сву нашу озбиљност у унапређењу рада и пословања
Завода потврђујемо и кроз Пројекат успостављања и
примене управљања квалитетом у складу са захтевима
стандарда ISO 9001, који је при самом крају реализације.
То ће Завод након обављене сертификације уврстити у
ред лидерских установа из ове области. На овај начин, и
то сасвим сигурно, ближи се тренутак када ће Завод
за спорт и медицину спорта Републике Србије постати
Институт који ће имати сигнификантан утицај и високи
рејтинг у региону.
Након скоро шест деценија успешног рада Завода, 
представљамо јавности и нови, савремени визуелни 
идентитет, по коме ће наш Завод бити препознатљив 
национални бренд у временима која долазе.
Желим на крају да нагласим, да би без подршке новог
министра спорта, г-ђе проф. др Алисе Марић, наставак
пута позиционирања Завода за спорт и медицину спорта
Републике Србије у систему спорта Србије, био далеко
спорији и тежи.

Јасминко Поздерац, директор



Министарство
омладине и спорта
Републике Србије

2 представника

Истакнути
стручњак из

области спорта

1 представник

Завод за спорт
и медицину спорта
Републике Србије

2 представника

Спортски савез
Србије

1 представник

Олимпијски 
комитет Србије

1 представник

Управни одбор
Завод за спорт и 
медицину спорта
Републике Србије
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За члана управног одбора и директора Завода може бити 
именовано лице које има високо образовање.
Директора, председника и чланове управног одбора 
Завода именује и разрешава Влада.
Надзор над законитошћу рада Завода врши Министарство 
омладине и спорта Републике Србије.

Органи Републичког завода су: директор и управни одбор.

НАШ ТИМ
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Са леве на десно: Жељко Матовић – помоћник директора за економско–финансијске и правне послове, мр Ацо Гајевић – помоћник директора за стручни и 
развојно–истраживачки рад у спорту, др Весна Репић Ћујић – саветник директора за спорт и рекреацију, др мед.сци. Сања Мазић – помоћник директора за 
медицину спорта и Јасминко Поздерац - директор

НАШ МЕНАЏМЕНТ
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НАША ОРГАНИЗАЦИЈА

Сектор за медицину спорта
•	 Одељење за специјализовану здравствену     
 заштиту врхунских спортиста Кошутњак 
•	 Одељење за специјализовану здравствену заштиту  
 врхунских спортиста Ташмајдан
•	 Одељења лабораторија за психологију
•	 Амбуланта у Дому спортова

Сектор за стручни и разојно - истраживачки рад у спорту
•	 Одељење за аналитику у спорту
•	 Одељење за физичку културу и рекреацију
•	 ИНДОК одељење

Сектор за економско - финансијске и правне послове
•	 Одељење рачуноводства и финансијских послова
•	 Одељење правних, кадровских и општих послова
•	 Одељење за јавне набавке и комерцијалне послове
•	 Одељење Дом спортова – Први Национални тренинг  
 центар
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Након Другог светског рата се увидело да и спорт 
може значајно допринети афирмацији у свету тадашње 
социјалистичке Југославије, и представљати средство 
којим се побољшава сарадња и зближавање међу 
државама и народима. У трагању за путевима и 
могућностима бржег напретка спорта уочено је да се то 
може постићи само квалитетнијим стручним радом, па је 
Савез спортова Југославије одлучио да се оснује посебна 
институција која ће изучавати проблематику врхунског 
спорта. Тако је 1953. формиран Спортски институт Савеза 
спортова Југославије, као стручно-научна институција 
са циљем да методолошки и развојно-истраживачки 
усмерава деловање у области спорта. Институт се налазио 
у Грачаничкој улици у Београду, а њиме је руководио 
Бранко Полич. Институт је оријентисао свој рад на 
снимање стања и анализу услова у којима се развија 
спорт код нас и у свету, а првенствено фактора који могу 
допринети његовом бржем напредовању. Резултати тих 
проучавања показали су да стабилан и интензивнији 
развој врхунског спорта није могућ без интензивнијег 
рада на унапређивању физичке културе у целини, посебно 
физичког васпитања у школама. Таква оријентација је 
превазилазила могућности и оквире делатности Савеза 
спортова Југославије, те је предложено Савезној комисији 
за физичку културу да упути предлог Савезном извршном 
већу да оснује институцију која ће на нивоу Федерације 
проучавати могућности за унапређивање физичке културе 
у целини. Савез спортова Југославије је укинуо Спортски 
институт, a Савезно извршно веће је прихватило овај 
предлог и донело 9. марта 1956. Уредбу о оснивању 
Савезног завода за физичку културу.

ИСТОРИЈАТ НАШЕГ ЗАВОДА
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Бранко Полич - први директор Савезног завода за физичку културу
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ИСТОРИЈАТ НАШЕГ ЗАВОДА

Kадрови и целокупна имовина Института je стављена на 
располагање новонасталом Савезном заводу за физичку 
културу, који је отпочео свој рад на истој локацији.

Уредбом је Савезном заводу за физичку културу дат широк 
делокруг рада, а своје задатке он je реализoвао под надзором 
Савезног извршног већа преко Савезне комисије за физичку 
културу. Задаци поверени Заводу, као управној установи 
којом непосредно руководи директор постављен од Савезног 
извршног већа, су обухватали проучавање стања физичке 
културе и услова за њен развој. Током свог постојања Завод је 
мењао своје осниваче и према њиховим правима и обавезама 
усклађивао делатност и мењао име (Савезни завод за физичку 
културу, Југословенски завод за физичку културу, Југословенски 
завод за физичку културу и медицину спорта, Републички завод 
за спорт и Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије).
Стручњаци Завода су први увели спироергометрију у тестирање 
спортиста, најновије методе њене примене за утврђивање 
енергетских потенцијала спортиста, рентгенско одређивање 
волумена срца у циљу утврђивања претренираности, 
миотонометрију за мерење мишићне напетости, посебан систем 
за кинематичка испитивања (SELSPOT систем), принципе 
адекватне спортске исхране и научно фундирану суплементацију 
у циљу бржег опоравка после великих спортских напора. Године 
1975. уведена је антидопинг контрола спортиста.
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У циљу унапређења физичког васпитања у школама, Завод 
први израђује методологију праћења физичког развоја и 
физичких способности школске деце и омладине Београда 
узраста од 7 до 19 година. Овај систем мерења Завод је 
реализовао преко наставника основних и средњих школа 
обучених на семинарима, које је организовао током 30 
година.
Слична испитивања су омогућила да се утврде поремећаји 
држања (постурални поремећаји) код деце предшколског 
узраста, а затим и да се организују третмани у виду 
корективне гимнастике у самом Заводу и низу спортских 
центара београдских општина.
Завод је први сачинио елаборат о паралелном спортском и 
професионалном образовању за спорт талентоване деце, 
предвиђајући оснивање спортских гимназија, колеџа и сл.
Стручњаци Завода од 1984. континуирано прате био-психо-
социјални статус и физичке способности перспективних 
младих спортиста Србије, анализирају ниво њихове 
спортске припремљености и дају предлоге тренерима 
за унапређење њиховог тренажног процеса. Годишње 
се измери између 500 и 700 младих спортиста у преко 30 
спортских грана.
Завод је био иницијатор и један од главних организатора 
најмасовнијег мерења физичког статуса и функционалних 
способности становника читаве Југославије старих од 6 до 
60 година. У периоду од 1962. до 1964. измерено је близу 
90.000 становника, чиме се стекао основни увид у физички 
статус и физичке способности становништва.
Завод је међу првима пројектовао спортско-рекреативну 
активност према професионалној делатности, укључујући и 
сеоско становништво.
Један део делатности Завода је било урбанистичко и 
архитектонско планирање објеката физичке културе, 
израда елемената, норми и стандарда за ове објекте, као 
и давање стручне саветодавне помоћи првенствено за 
неразвијена подручја Републике Србије.
Завод је први покушао, и у једном периоду успео, 
да специјалном спортско-медицинском заштитом 
буду обухваћени сви активни спортисти и учесници у 
организованој спортској рекреацији. Физичко вежбање 
у терапијске сврхе (хипертензија, дијабетес, претерана 
гојазност и др) је Завод применио међу првима.
Међу најзначајнијим делатностима Завода у протеклом 
периоду су његова информативно–документациона и 
издавачка делатност, које су почеле од његовог оснивања. 
Богата документација омогућила је стварање норматива 
за процену морфолошког, функционалног и моторичког 
статуса спортиста у многим спортовима.



НАША МИСИЈА

Завод за спорт и медицину спорта Републике 
Србије је стручна истраживачко–развојна установа 
интердисциплинарног типа, формирана у циљу стручне 
подршке развоју спорта у Републици Србији. Улога Завода 
је двострука – он је истовремено и сервис Државе при 
доношењу стратешких одлука везаних за спорт, и њему 
додирне области и центар стручне подршке невладиним 
организацијама у спорту. Обавеза је Завода да на бази 
прикупљања и документовања података и праћења 
најновијих стручних и научних достигнућа у области 
спорта, анализа и истраживања пружа Држави валидне 
информације релевантне за доношење правих одлука.
Са друге стране, Завод пружа подршку спортској пракси, 
кроз стално праћење и усавршавање технологије стручног 
рада и трансфер најновијих сазнања из области тренажне 
технологије у непосредни тренажни процес, кроз контролу 
припремљености спортиста, саветодавну помоћ и 
разноврсне облике стручног усавршавања кадрова.

Мисија Завода је да доприноси развоју спорта у 
Републици, као непосредне људске активности, у 
свим појавним облицима и као својеврсне, аутохтоне, 
али многим факторима детерминисане друштвене 
делатности. Спорт, као сложени феномен, захтева 
интердисциплинарни приступ у проучавању, који се у 
Заводу гаји још од његовог настанка.
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Директор Завода Јасминко Поздерац и министарка за омладину и спорт Републике Србије проф. др Алиса Марић
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НАША ВИЗИЈА
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Завод тежи успостављању највиших стандарда у области 
развоја и примене најновије технологије стручног рада у 
спорту као и повратку у друштво елитних институција овог 
типа у Европи и Свету.

Применом научног приступа усавршавању спортског 
резултата и  стављањем у функцију свих расположивих 
стручних и материјалних потенцијала, Завод настоји 
да врати стари сјај и постане најмоћнија институција 
у области развоја спорта у овом делу Европе, модеран 
центар за припрему и контролу врхунских спортиста 
и најбоље место за спортску рекреацију и активно 
провођење слободног времена.

Стално осавремењавање дијагностичке опреме и 
перманентно усавршавање стручног кадра, интензивно 
повезивање и размена информација са сличним 
институцијама у Европи и свету, изградња модерног аква 
парка и нових објеката, представља стратегију даљег 
развоја Завода.



НАША ДЕЛАТНОСТ
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УНАПРЕЂИВАЊЕ 
ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА 

И ФУНКЦИOНАЛНИХ 
СПОСОБНОСТИ 

ПЕРСПЕКТИВНИХ И 
ВРХУНСКИХ 
СПОРТИСТА

ОРГАНИЗАЦИОНУ И 
СТРУЧНУ ПОМОЋ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ

ПРОГРАМЕ КОЈИМА СЕ 
ОСТВАРУЈЕ

ОПШТИ ИНТЕРЕС У 
ОБЛАСТИ СПОРТА
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Делатност Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије је дефинисана 
Законом о спорту Републике Србије из 2011.
Завод обавља следеће послове, у складу са чланом 107. став 1. Закона:

Поред послова из става 1. овог члана, Завод може 
обављати и здравствену делатност, односно одређене 
послове здравствене делатности, у складу са законом 
којим се уређује здравствена заштита.
Завод може обављати и друге послове, у складу са 
Статутом.
Послови под тачком 4. и 6. овог члана обављају се као 
поверени послови.
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НАША ОАЗА ЗДРАВОГ ДУХА

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије 
налази се у Београду, у Кошутњаку, где се, окружено 
шумом и зеленилом, налази мноштво његових спортских 
објеката и терена.

Објекти су размештени на површини од преко 40 hа, и 
чине два комплекса. Горњи комплекс је већи и у њему 
се налази Управна зграда, Дом спортова поливалентне 
намене и мноштво отворених спортских терена, 
укључујући и Трим стазу и смештајне капацитете од 
4 павиљона. Највећи од њих је хотел „Трим“. Доњи 
комплекс се простире на површини од преко 12 hа и у 
њему се налази отворено пливалиште са пет базена, 
укључујући и олимпијски и базен за скокове у воду, око 
којих су зелене површине, шума и отворени терени за 
спортке игре.

Због лепоте  ове оазе мира усред града  и погодности 
које пружа Завод за спорт и медицину спорта Републике 
Србије у погледу праћења и контроле тренинга, многи 
спортисти, тренери и рекреативци сматрају спортски 
центар у Кошутњаку најбољим местом за спортску 
припрему.
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НАШЕ СЛУЖБЕ
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НАШЕ СЛУЖБЕ

Традиција, дуга већ више од пола века, учврстила је 
Сектор за медицину спорта на најзначајнијем месту у 
формирању националних стандарда у области спортско-
медицинских прегледа. Добри услoви рада и организација 
посла омогућавају велику продуктивност. Наш лекарски 
тим формирају стручњаци из многих области медицине. 
Услуге Сектора за медицину спорта добро су познате 
учесницима такмичења највишег светског ранга 
(олимпијске игре, Универзијада, ЕYOF, Медитеранске 
игре…).

Име Завода препознатљиво 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.

СЕКТОР ЗА МЕДИЦИНУ СПОРТА
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНУ ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ВРХУНСКИХ СПОРТИСТА КОШУТЊАК 

Делатности: 
•	преглед	врхунских	спортиста,	активних	учесника	у	
спорту и рекреативаца 
•	тестирање	спортиста	и	рекреативаца	
•	овера	спортско-такмичарских	књижица	
•	преглед	судија	вишег	и	нижег	ранга	
•	преглед	делегата,	контролора	и	тренера	
•	преглед	и	издавање	уверења	за	упис	у	више	спортске	
школе и спортске академије 
•	преглед	учесника	за	ауто-мото	спорт	и	картинг	

Спортско-медицински преглед oбухвата: 
•	Физикални	преглед	по	системима	
•	Антропометрија:	мерење	телесне	висинe,	телеснe	масe,	
одређивање телесне композиције – одређивање процента 
телесних масти, мишића, коштаног ткива и воде 
•	Електрокардиографија	(ЕКГ)	
•	Спирометрија	
•	Лабораторијске	анализе	крви	(комплетна	крвна	слика,	
седиментација, биохемијске анализе: гликемија, уреа, 
укупни холестерол, триглицериди, трансeминазе, гвожђе 
у серуму) и хемијски преглед урина (изглед, боја, pH, 
специфична тежина, протеини, глукоза) 
•	Ултразвучни	преглед	срца	
Функционална тестирања - контрола утренираности 
•	Одређивање	аеробне	радне	способности	индиректном	
методом – Астранд тест 
•	Одређивање	аеробне	радне	способности	директом	
методом на гасном анализатору мерећи “удах по удах”, у 
Заводу за спорт или на спортским теренима 
•	Одређивање	анаеробних	способности	–	Wingate	тест
•	Одређивање	анаеробног	прага	мерењем	лактата	у	крви
Опрема
•	BTL	5000-комбиновани	апарат	за	електротерапију	са	
ласер	и	ултразвучним	апликатором,	BTL	vak-вакуум	
терапија,	BTL	4000-магнетотерапија
•	Гасни	анализатор	Quark	b2	(COSMED	–	Italy)
•	Гасни	анализатор	К4	b2	(COSMED	–	Italy)
•	Тредмил	трака	T200	(COSMED	–	Italy)
•	Бицикл	ергометар	Monark	Ergomedic	894	E	(MONARK	–	
Sweden)
•	Бицикл	ергометар	Ergometer	X1	Kettler	(SIEMNES	–	
Germany)

•	Бицикл	ергометар	Ergoracer	GT	HKS	Selection	Kettler	
(SIEMNES	–	Germany)
•	Веслачки	ергометар	CONCEPT	2	INDOOR	ROWER
•	Пливачки	ергометар	CONCEPT	2	DYNO
•	Лактат	анализатор	Accusport	(ROCHE	–	Germany)
•	Спирометар	Pony	graphic	(COSMED	–	Italy)
•	Ултразвучни	апарат	Acuson	X300	(SIEMNES	–	Germany)
•	ЕКГ	апарат	(SCHILLER	–	Germany)
Дефибрилатор	PRIMEDIC	Defi	–	B	(МЕТRAX	GmbH,	Rottweil-	
Germany)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНУ ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ВРХУНСКИХ СПОРТИСТА ТАШМАЈДАН

У центру града Завод поседује Одељење за 
специјализовану здравствену заштиту спортиста 
Ташмајдан, где се у реновираном простору одвијају 
следеће делатности: 
•	преглед	спортиста	и	рекреативаца	
•	овера	спортско-такмичарских	књижица	
•	преглед	судија	нижег	ранга	
•	преглед	делегата,	контролора	и	тренера	
•	преглед	и	издавања	уверења	за	упис	у	више	спортске	
школе и спортске академије
Спортско-медицински преглед обухвата:
•	Физикални	преглед	по	системима	
•	Антропометрија	-	основна	(мерење	телесне	висине	и	
масе)
•	Електрокардиографија	(ЕКГ)



36

НАШЕ СЛУЖБЕ

КАБИНЕТ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Кабинет je почео са радом октобра 2011, a његове 
делатности су дијагноза, превенција и лечење спортских 
повреда и других акутних и хроничних болних стања 
код свих категорија спортиста и других учесника у 
физичким активностима. Концепт физикалне медицине 
и рехабилитације темељи се на отклањању насталих 
поремећаја функција организма и враћању пацијента у 
стање које је претходило болести или повреди.
Опремљени смо савременом апаратуром за примену 
следећих физикалних процедура: електротерапије, 
магнетотерапије, ласеротерапије, ултразвучне терапије. 
Располажемо и пространом, добро опремљеном кинези 
салом где се обавља индивидуална кинезитерапија, 
примењујемо и мануелну масажу, кинезиотејпинг и 
друге методе. У Кабинету раде физиотерапеут и лекар 
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

ОДЕЉЕЊЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

Завод поседује савремено опремљену стоматолошку 
ординацију у којој се, у оквиру спортскомедицинског 
прегледа, врши преглед зуба од стране доктора 
стоматологије. 

Поред дијагностике и одговарајуће терапије, корисници 
овде могу добити савете и одговоре на сва питања која 
се тичу оралне хигијене, здравствених или естетских 
проблема.
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НАШЕ СЛУЖБЕ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

Психолог, стручњак Завода, први пут улази у стручни тим 
за време Олимпијских игара у Монтреалу. Документација 
о психолошким испитивањима спортиста је најбогатија 
у Европи, а можда и свету. Психодијагностика и процена 
психолошке припремљености одвија се кроз утврђивање:

•	 Профил личности
•	 Мотивација спортиста
•	 Когнитивне и интелектуалне способности
•	 Психомоторичке реакције
•	 Психодинамика спортских тимова - социометрија
•	 Процена сагорелости спортиста
•	 Процена спортске такмичарске анксиозности
•	 Процена општег и спортског самопоштовања и   
 самопоуздања
•	 Извештаји и препоруке
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Biofeedback
Психофизиолошка мерења показују да се код многих 
спортиста у стању повишене такмичарске анксиозности 
(треме) јавља „физиолошка узбуђеност” која може 
провоцирати умањење брзине спортисте, брже 
замарање, мању ефикасност, опадање концентрације, 
појаву негативних мисли и итд. Међутим, велики број 
истраживања	показао	је	да	управо	примена	Biofeedback	
тренинга доводи до многобројних повољних резултата 
код спортиста: бољи фокус пажње, елиминисање грешака 
непажње, снижење стреса, анксиозности итд. 
BIOFEEDBACK	метода	је	једна	од	најпопуларнијих	
савремених метода у спортској психологији уз помоћ  
које се унапређује ефикасност спортиста, побољшањем 
њиховог менталног функционисања. Ова техника анализе 
омогућава спортистима да измере физиолошку активност: 
рад срца, дисање, напетост мишића, проводљивост 
коже, температуру и мождане таласе. Истовремено даје 
повратне информације о физиолошким активностима 
којих особа обично није свесна, а над којима се може 
успоставити вољна контрола. На тај начин спортистима 
се омогућава да науче како да промене своју физиолошку 
активност, а све у циљу побољшања извођења појединих 
спортских активности, специфичних за врсту спорта којом 
се баве.

Социометрија
Социометрија је поступак психолошке процене и 
анализе којим се у потпуности може сагледати статус 
сваког појединца унутар спортског колектива. Овом 
методом могуће је утврдити степен и природу играчке 
(функционалне) и социјалне  интеракције међу члановима 
спортске екипе, начин међусобне комуникације, степен 
узајамног поверења, постојање евентуалних конфликата, 
структуру вођства, кохезивност тима у целини, играчки 
и социо-психолошки статус сваког члана тима, степен 
његове интегрисаности и прихваћености у тиму. Ови и 
други показатељи функционисања једног спортског тима 
значајно утичу на његову такмичарску ефикасност, али и 
на ефикасност и задовољство сваког његовог члана.



40

НАШЕ СЛУЖБЕ

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 Завода.
Осавремењавањем дијагностичке опреме и 
усавршавањем стручног кадра у Заводу за спорт 
и медицину спорта Републике Србије се реализује 
савремени приступ процени и евалуацији моторичких 
способности спортиста.

СЕКТОР	ЗА	СТРУЧНИ	И	РAЗВОЈНО-
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ
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НАШЕ СЛУЖБЕ

СЕКТОР ЗА АНАЛИТИКУ У СПОРТУ

Проценом и евалуацијом моторичких способности тренери 
и спортисти добијају могућност:

•	 Увида у иницијално, прелазно и финално стање   
 припремљености
•	 Стручно-саветодавне помоћи
•	 Оптималног планирања и програмирања тренажног  
 процеса
•	 Индивидуализације у раду
•	 Праћења ефикасности тренажног процеса
•	 Корекције тренажог процеса
•	 Мотивације за даљи рад
Извештаји о резултатима мерења укључују:
•	 Списак тестова
•	 Апсолутне резултате
•	 Релативне резултате (графички приказ)
•	 Коментар
•	 Детаљне препоруке за рад
•	 Генерални закључак

Одељење за аналитику у спорту поседује богату базу 
података и стандарда за:
•	 различите спортске дисциплине,
•	 узрасне категорије
•	 рангове такмичења.

Значај тестирања моторичких способности:
•	 Утврђивање предности и слабости код спортиста 
•	 Евалуација тренажног процеса
•	 Идентификација талената
•	 Мотивација спортиста и тренера за даљи рад и   
 напредак
•	 Едукација тренера и спортиста о захтевима спорта и  
 карактеристикама потребним за успех
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Изокинетичка дијагностика је поступак процене 
неуромишићне функције у ком се компјутерском тачношћу, 
у активном покрету, бележе сви потребни параметри 
(снага појединих мишићних група, обртни момент, индекс 
замора, амплитуда покрета зглоба и остварени рад за 
поједине мишићне групе). Математичком анализом 
тестова се добија детаљан увид у стање функције зглоба, 
међусобни однос агониста и антагониста и билатерално 
поређење истих мишићних група. На изокинетичком 
апарату се отпор прилагођава индивидуалним 
могућностима, с тим у вези, избегнута су било каква 
оштећења и преоптерећење.
Најсавременији модел изокинетичког динамометра фирме 
HUMAC	NORM	пружа	могућност	процене	кроз	три	режима	
рада мишића (изокинетички, изотонични и изометријски) 
и то активним покретом прегибача и опружача трупа, 
затим мишића скочног зглоба, зглоба колена, кука, 
рамена, лакта и зглоба ручја. Покрети се могу изводити 
у свим смеровима (екстензија, флексија, абдукција, 
адукција, унутрашња и спољашња ротација). 
Проценом и евалуацијом моторичких способности на 
изокинетичком динамометру тренери и спортисти у Заводу 
добијају следеће могућности:
 
- увид у иницијално, прелазно и финално стање 
припремљености одрећених мишићних група,
- евалуацију стања након повреда,
- евалуацију успешности рехабилитације,
- превенцију повреда и оштећења,
- планирање и програмирање тренажног процеса,
- праћење ефикасности тренажног процеса,
- индивидуализација у раду,
- корекције тренажног процеса,
- стручно - саветодавне помоће,
- мотивацију за даљи рад.
 

НАШЕ СЛУЖБЕ

Правовременим дијагностичким изокинетичким тестовима 
је могуће утврдити почетне промене у раду зглобова и 
мишића које је немогуће открити рендгенским снимцима, 
магнетном резонанцом или ултразвучним снимањем.
•	Изокинетички	динамометар
•	Бицикл	Ергометар	Монарк
•	Фото	ћелије	Uno	lux	НС	д.о.о.
•	Контактна	платформа	Globus	Italy
•	Платформа	силе	Globus	Italy
•	Електрични	енкодери	Globus	Italy
•	Тензиометријска	платформа
•	EMG	Globus	Italy
•	Спортски	радарски	пиштољ
•	Изометријске	сонде
•	Тензиометријски	динамометри
•	Tesys	Pro	1000	Globus	Italy
•	Телеметријски	уређај	за	праћење	срчане	фреквенције	-	
SUUNTO
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КАБИНЕТ ЗА ПРЕВЕНТИВНУ КОРЕКТИВНУ ГИМНАСТИКУ

Кабинет за превентивно корективну  гимнастику почео 
је са радом марта 2011. и резултат је сарадње Сектора 
медицине спорта и Сектора за моторичка истраживања 
и аналитику у спорту. Основан је са циљем да се утврди, 
прати и побољша постурални статус деце, омладине и 
спортиста, прати развој моторичких способности деце, 
едукују деца и родитељи о значају раног откривања и 
мерама превенције постуралних поремећаја.

Прегледе врши лекар специјалиста физикалне медицине 
и рехабилитације, утврђује постурални статус и одређује 
програм вежби за превенцију и корекцију деформитета 
кичменог стуба, грудног коша и доњих екстремитета. 
Програм воде професори спорта и физичког васпитања у 
сарадњи са лекаром.

Делатност:
•	утврђивање	постуралног	статуса
•	вежбе	за	превенцију	и	корекцију	деформитета	кичменог	
стуба, грудног коша и доњих екстремитета
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НАШЕ СЛУЖБЕ

ИНФОРМАЦИОНО ДОКУМЕНТАЦИОНА 
ДЕЛАТНОСТ – ИНДОК

Једна од најзначајнијих делатности Завода у протеклом 
периоду је његова информационо–документациона 
и издавачка делатност, која је почела оснивањем и 
непрекидно траје. Ова делатност обухвата документовање 
статистичких података, спортских резултата и стручне 
литературе, припрему информационих материјала, 
међународну сарадњу, истраживање и унапређење 
ИНДОК делатности, као и библиотечки рад. Документација 
статистичких података о укупном стању физичке културе 
у Југославији и Србији (организовање, планови развоја, 
финансирање, школовање стручних кадрова, објекти за 
физичку културу), као и 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.
Рад ИНДОК-а се практично дели на документацију 
статистичких података, документацију спортских резултата 
и документацију стручне литературе.
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НАШЕ СЛУЖБЕ

Она се спроводи у виду три основна задатка: „Програм 
ИНДОК делатности од интереса за Републику“, „Избор 
превода из стране литературе“ и „Начин спровођења и 
финансирања информационо документационог програма 
у области физичке културе“.
Завод иницира да Савезни завод за статистику у својим 
статистичким истраживањима обради и област физичке 
културе, што је обезбеђивало документацију потребну за 
припреме средњорочних планова развоја и израду низа 
других докумената, значајних за даљи напредак физичке 
културе у Југославији, а првенствено у Србији.
Отпочело се са издавањем библиографије годишњих 
издања југословенских аутора. Већ од почетка рада 
Завода преводи се са страних језика одабрани стручни 
материјал, који се после одговарајуће рецензије 
умножава и доставља свим стручним кадровима у Србији 
и Југославији.
На иницијативу Завода оснива се Југословенска спорт-
индок заједница, коју чине даваоци и корисници услуга у 
информационо-документационој делатности: Спорт индок 
центар Завода, библиотеке, заводи, републичка СОФК-а и 
други органи за физичку културу. Остварена је сарадња са 
Међународним	удружењем	за	информатику	(International	
Association	for	Sport	Information-IASI-ICPE),	укључивањем	
документационих картица југословенске стручне 
литературе у међународну спортску документацију. 
Током овог периода издат је велики број наслова 
серијских примарних и секундарних информационих 
публикација из области физичке културе, појединачних 
информационих публикација, књига, елабората и 
истраживања.
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У Заводу се развија и значајна издавачка делатност, која 
је у једном периоду достиже 19 издања у току године, у 
виду монографија и периодичних публикација, чији обим 
износи више стотина ауторских табака стручне литературе.
Фактографске информације о спортским резултатима 
врхунских спортиста Југославије, Србије са и без 
покрајина, затим Србије и Црне Горе, редовно су 
излазиле од 1956. (осим 1963; 1965; 1972 и 1973.), до 
данас. Обухватале су посебно учешће наших врхунских 
спортиста на олимпијским играма, светским и европским 
шампионатима.
У оквиру обраде домаће и стране стручне литературе 
издаване су следеће периодичне публикације:
•	„Библиографија	физичке	културе“
•	„Избор	из	стране	стручне	литературе“	–	„Спортска	
пракса“
•	„Информација	о	набављеној	и	преведеној	литератури	у	
установама за физичку културу“
•	„Савремени	тренинг“
•	„Информативни	билтен	физичке	културе“
•	„Конгреси,	симпозијуми,	конференције	физичке	културе“
•	Избор	радова	из	стране	литературе
•	„Информације	из	области	физичке	културе“
Спорт ИНДОК центар Завода организовао је, или 
иницирао организацију низа стручних скупова. Сарадници 
Завода учествовали су у раду Међународних конгреса 
спортске информатике и Међународног удружења 
за спортску информатику, похађали семинаре за 
документалисте у спорту, сарађивали у комисијама за 
тезаурус међународног удружења за информатику у спорту.
Сарадници индока Завода су у протеклом периоду 
учествовали у раду више домаћих скупова у области 
физичке културе и информатике спорта.
У више наврата рађени су пројекти Информационог 
система физичке културе (Драган Маршићевић, Душанка 
Бан), али због непостојања неопходних услова, нису 
реализовани.
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Библиотека
Непосредно по оснивању Завода формирана је и 
библиотека. Библиотека прикупља, чува и даje на 
коришћење литературу из области физичке културе и 
спорта, прикупља објављене стручне радове сарадника 
Завода, припрема одговарајуће информације за потребе 
друштвених организација физичке културе, и сакупља и 
чувала преводе радова из иностране периодике.
Проширивањем делатности Завода и сама Библиотека 
проширује структуру фонда. Осим публикација које 
се односе на спорт и физичку културу, она сакупља 
и литературу која се односи на медицинске науке и 
здравствену заштиту.
У складу са Законом  о библиотечкој делатности, 
Библиотека је уписана у регистар библиотека. 
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ је 
била матична библиотека Библиотеке Републичког 
завода за спорт. Дана 24. септембра 2007. Библиотека 
града Београда је извршила пререгистрацију и уписала 
Библиотеку Завода у регистар својих библиотека и тако јој 
постала матична библиотека.
Протеклих година Библиотека је у потпуности реновирана.

Књижни фонд библиотеке садржи близу 20.000 јединица. 
Чине га стручне монографске и серијске публикације 
(часописи и новине, алманаси, годишњаци, зборници, 
извештаји, статистички билтени, библиографије итд.) 
мањи број докторских и магистарских дисертација 
сарадника, документација и радови сарадника Завода.
Структура фонда се углавном односи на:
спорт уопште; поједине спортове (гимнастика, одбојка, 
тенис, фудбал, џудо, карате, атлетика, скијање, пливање, 
ватерполо, хокеј итд.); на поједине аспекте изучавања 
спорта (историју спорта, спортска правила, норме, 
игре, спортски тренинг итд.); спорт инвалида; спортска 
такмичења (олимпијске игре, медитеранске игре, 
светска и европска првенства, школска такмичења итд.); 
образовање кадрова у спорту (професора, тренера); 
физичко васпитање и рекреацију (у предшколском узрасту, 
у школама, у радним организацијама), истраживања у 
физичкој култури; медицину (медицину рада, медицину 
спорта, спортске повреде, рехабилитацију спортиста, 
мерења, испитивања и тестирања физичке способности, 
хигијену), биохемију, биофизику, биомеханику; 
психологију, спортску психологију, педагогију, 
антропологију, антропометрију, андрагогију, социологију 
итд; грађевинарство и архитектуру (спортских објеката, 
терена за рекреацију, базена).
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УСПОСТАВЉАЊЕ МАТИЧНИХ ЕВИДЕНЦИЈА 
У ОБЛАСТИ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У Закону о спорту РС из 1996. било је прописано да се 
започне са пројектом матичних евиденција, али је тек 25 
година касније отпочела његова реализација. Вођење 
матичних евиденција у области спорта је поверен посао 
Заводу за спорт и медицину спорта предвиђен Законом о 
спорту из 2011. Правилником је регулисано седам области 
у којима ће се водити матичне евиденције: категорисаних 
и других спортиста такмичара, предузетника у спорту, 
организација у области спорта, спортских стручњака 
и стручњака у спорту, реализатора програма којим се 
остварује општи интерес у области спорта, спортских 
објеката и великих међународних спортских приредби у 
Србији. Ово је капитални пројекат који ће уредити многе 
области у српском спорту и пружити на једном месту, 
најквалитетније информације о спорту у нашој земљи, од 
изузетне важности за државу.
Програм за вођење матичних евиденција у области спорта 
Републике Србије настао је захваљујући запосленима у 
ИНДОК одељењу Завода.

Проф. др Алиса Марић уручује документ о упису у матичне 
евиденције др Данету Корици генералном секретару 
Спортског савеза Србије
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ДОМ СПОРТОВА

Дом спортова је део Првог Националног тренинг центра, 
чини да Завод за спорт и медицину спорта Републикe 
Србије  у својој понуди буде јединствен, логистички и 
садржајно одлично позициониран. 
Спортске просторије, осавремењене потпуном 
адаптацијом и санацијом, распоређене на простору од 
нешто	више	од	5.000	m²,	пружају	изузетне	услове	за	
разноврсне спортске активности.
Великим трудом Министарства омладине и спорта 
Републике Србије и нашег Завода, остварена је идеја 
о уређењу јединственог простора за тренажне процесе 
наших врхунских спортиста репрезентативаца. 
Републички Завод за спорт је у 2010. омогућио да  
капацитете користе и друге категорије корисника 
различитих профила: спортски клубови, рекреативне 
групе правних лица, рекреативне групе грађана, 
образовне установе за организовану наставу, а у понуди 
су се нашли и организовани рекреативни програми 
Републичког Завода за спорт намењени грађанима и 
компанијама.
У окрвиру програма који се нуде грађанству постоје услови 
за одабир најразличитијих садржаја и типова вежбања 
кроз	сале,	базен,	теретану,	сауне	и	програме	Trim,	Max	и	
Blue.	
Постојање поливалентног тренинг центра пружа бројне 
могућности за реализацију различитих садржаја. 
Запосленима	у	компанијама	нудимо	програме	Business	
Pro-Fit,	Trim	Relax	и	Family	Sport	Pack.	
Дом спортова је данас један од ретких модерних центара, 
који на савремен начин брине о удобном и безбедном 
боравку свих корисника и посетилаца, доступности 
информација и предочавању свих могућности коришћења 
кроз разне видове комуникације. Недељно у Дому 
спортова своје спортске и рекреативне активности 
спроводи око 3.000 наших репрезентативаца, спортиста и 
рекреативаца.
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У Дому спортова привилегију да уживају у врхунским 
условима за рад имају: 

Гимнастички савез Србије, 
Боксерски савез Србије,
Џудо савез Србије,
Карате федерација Србије
Рвачки савез Србије, 
Теквондо асоцијација Србије, 
Пливачки савез Србије, 
Савез за синхроно и уметничко пливање, 
Савез за скокове у воду, 
Стреличарски савез Србије, 
Кошаркашки савез Србије, 
Рукометни савез Србије, 
Одбојкашки савез Србије, 
и наши репрезентативци 
параолимпијци.
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ПРВИ НАЦИОНАЛНИ ТРЕНИНГ ЦЕНТАР

Базени  Кошутњак угостили су студентску спортску елиту у 
време одржавања Универзијаде.
Олимпијски и базен за скокове у воду у потуности 
су реконструисани за потребе одржавања великог 
такмичења.  На торњу су  постављене нове скакаонице, 
челично степениште и ограда. Око базена је  постављена 
противклизна керамика, а шкољке базена су обложене 
плочицама. Изграђене су и нове трибине, капацитета 
до 650 људи, са посебним делом за  VIP. У потпуности 
је реновирана и зграда за спортисте, по узору на исте 
просторије у Дому спортова.
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ПРВИ НАЦИОНАЛНИ ТРЕНИНГ ЦЕНТАР

Базен хала на отвореном пливалишту Кошутњак
свечано je отворен 5. фебруара 2013. Доступан је 
репрезентативним селекцијама у воденим спортовима, 
спортским и рекреативним пливачким клубовима и 
грађанству. У склопу базена изграђен је затворени објекат 
са свлачионицама капацитета до 200 корисника, које могу 
користити и лица са посебним потребама.
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ПРВИ НАЦИОНАЛНИ ТРЕНИНГ ЦЕНТАР

ТРИМ СТАЗА

Адаптација Трим стазе „Кошутњак“ завршена је 2012, 
обновом свих полигона за вежбање и постављањем 
осветљења. Целом дужином постављене су  станице 
са препорукама за вежбање које не ремете природни 
амбијент шуме. Уколико план Генералне регулације буде 
усвојен, најстарија трим стаза у Србији  добиће још више 
атрактивних садржаја за децу и одрасле. Стручни тимови 
Завода свакодневно пружају саветодавне услуге свим 
корисницима у природи. 
Циљ ревитализације Трим стазе је унапређење 
спорта и  рекреације, јер ТРИМ програм представља 
најједноставнији и најкориснији облик физичког вежбања.
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АТЛЕТСКИ СТАДИОН 

Атлетски стадион, који је у завршној фази адаптације, 
служиће за тренажне процесе тркачких, бацачких и 
скакачких дисциплина. Први атлетски стадион у Србији 
имаће шест тартан стаза, са издвојеним  делом  за 
гледалиште од 1.700 места, чиме испуњава услове и за 
одржавање регионалних такмичења.

ПАРК ШАМПИОНА

На иницијативу директора Завода Јасминка Поздерца, 
изграђен је и „Парк шампиона“, где ће се убудуће садити 
дрвореди посвећени величанственим успесима наших 
спортиста.
Освајачи медаља са великих такмичења имаће 
привилегију да се у њихову част засади дрво, као 
симбол вечног живота. Прво стабло, у име Министарства 
омладине и спорта, засадила је и министар Снежана 
Самарџић-Марковић.
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НАШЕ АКТИВНОСТИ
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НАШЕ АКТИВНОСТИ 

СПОРТСКИ КАМПОВИ

У настојању да се унапреди дечији и омладински спорт на 
нивоу Републике су организовани Кампови за надарене 
младе спортисте, са циљем да се створи квалитетна 
основа, спортска база из које ће се временом стварати 
будући светски и европски шампиони.
У њихов рад се Завод укључио 1984, најпре учешћем 
на трибинама за спортске тренере организованим у 
камповима, пружањем стручно саветодавне помоћи а 
затим кроз утврђивање нивоа могућности њиховог даљег 
спортског развоја. Од тада Завод непрекидно учествује 
у праћењу младих спортиста, учесника омладинских 
спортских кампова, вршећи тестирања на терену у оквиру 
кампова.
Интердисциплинарни стручни тим Завода на терену 
врши медицински преглед младих спортиста, процену 
моторичких способности, психолошка тестирања и 
пружа стручно саветодавну помоћ, како тренерима тако и 
спортистима.
Резултати ових тестирања се, захваљујући могућностима 
брзе компјутерске обраде, у највећем делу презентирају 
тренерима непосредно после испитивања и тиме 
омогућавају непосредне консултације тренера са 
стручњацима Завода, уз другу стручно саветодавну помоћ. 
Комплетно обрађени подаци достављају се накнадно 
спортским тренерима и спортским савезима, а комплетан 
извештај Министарству омладине и спорта, који је 
организатор и финансијер спортских кампова.
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ПОПУЛАРИЗАЦИЈА СПОРТА И ЗДРАВОГ ЖИВОТА

У циљу стварања позитивног односа према спорту и 
рекреацији, као саставном делу бриге за сопствено 
здравље, Завод за спорт и медицину спорта Републике 
Србије организује бројне спортско рекреативно-забавне 
програме и акције којимa жели да анимира становништво.
Боравак корисника на отвореним и затвореним објектима 
Заводa, смештеним у најлепшем делу града, Кошутњаку, 
обогаћује се разноврсним спортским и спортско-
рекреативним садржајима.
Завод 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.

НАШЕ АКТИВНОСТИ 
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Спортске школе
Бесплатни спортско-рекреативни  програми на базенима 
Завода у Кошутњаку за ученике београдских школа, 
Завод организује у сарадњи са Секретаријатом за спорт 
и омладину града Београда. Уз ђачку књижицу и добру 
вољу београдски ђаци током летњег распуста на базенима 
Кошутњак имају могућност и прилику да бесплатно 
похађају програме спортске школе пливања, кошарке, 
одбојке, одбојке на песку, фудбала, оријентиринга.

(До)дај живот годинама
Програм је анимативно-едукативног карактера, намењен 
особама преко педесет година старости и обухвата 
основну проверу здравственог стања (мерење телесне 
висине и масе, израчунавање телесног индекса масти - 
BMI,	мерење	пулса	и	крвног	притиска	пре	и	после	физичке	
активности), пружање теоријске и практичне стручно 
саветодавне помоћи о физичком вежбању (садржају, 
обиму, интензитету, начину контроле), о исхрани, 
самоконтроли пулса, крвног притиска и др. 

Активност за виталност
У организацији Завода, под покровитељством Градског 
секретаријата са спорт и омладину, на отвореним 
теренима РЗС на Кошутњаку у летњим месецима реализују 
се бесплатне спортско-рекреативне активности: „ТРИМ – 
програм за жене“ и „Одбојка 60+“.

Провери своје здравље и вежбај
Завод  је сваког месеца вршио бесплатна моторичка 
тестирања грађана на Трим стази у Кошутњаку. Под геслом  
„Дођи, провери своје здравље и вежбај“, сви грађани  
бесплатно могу да обаве опште медицинске прегледе  и 
провере  моторичке способности. 

Добра забава на базенима „Кошутњак“
Сваког дана у току летње сезоне, на базенима Завода у 
Кошутњаку, организује се богат спортско-рекреативни 
програм, под будним оком стручњака ове установе.

НАШЕ АКТИВНОСТИ 

Спорт, мој избор
У циљу стварања позитивног односа према спорту и 
рекреацији, као саставном делу бриге за сопствено 
здравље, Завод је организовао акцију под називом „Спорт, 
мој избор“. У оквиру Акције нуде се бесплатни прегледи 
спортистима и рекреативцима.

Шта знам о спорту и шта од њега могу добити?
На платоу изнад базена „осмице“ у току летњих месеци 
реализоване су едукативне Радионице са темом „Шта 
знам о спорту и шта од њега могу добити“.

Шта тренираш?
Манифестацијом “Шта тренираш?” започета је велика 
акција коју је реализовало Министарство омладине и 
спорта,	компанија	CoCa-Cola	i	ADFOR.	Основни	циљ	
акције, првенствено је позив младима и свима другима 
да пронађу одговарајућу физичку активност, односно да 
усвоје здрав начин живота. Бројна спортска дешавања 
на отвореним игралиштима Аде Циганлије, побудила су 
велико интересовање код грађана свих годишта.

„Лига будућих шампиона“ и „Тројком против дроге“
Најмасовније школско  такмичење „Лига будућих 
шампиона“ под геслом „Дрога је смрт, бавите се спортом“, 
одржано је на отвореним игралиштима Републичког 
завода за спорт у Кошутњаку. 

Недеља срца
Застрашујући податак да Србија држи високо треће место 
у свету, а друго у Европи по  броју срчаних удара нагнало 
је државне институције да се озбиљно позабаве овим 
проблемом организујући акцију „Недеља срца“ под геслом 
„ДА ЛИ ЗНАШ СВОЈ РИЗИК?“.

Добровољно давање крви на базенима Кошутњак
Републички завод за спорт у сарадњи са Заводом за 
трансфузију крви традиционално организује добровољно 
давање крви како за грађанство, на отвореном 
пливалишту „Кошутњак“ тако и за запослене, у 
просторијама Завода.
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НАШИ УСПЕСИ
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Снежана Самарџић Марковић, 
министарка омладине и спорта 2008 – 2012.
-Ова земља одавно заслужује најсавременији спортски 
центар са пратећим објектима. Коначно спортисти имају 
могућност да добију врхунске услове и  услуге у нашој 
земљи, а не како је то до сада био случај.  Репубички 
завод за спорт добио је и научну димензију, а на томе 
смо радили дуго и предано. Министарство омладине и 
спорта је привело крају један од значајнијих пројеката, 
чиме још једном непобитно потврђује да се бори и ради 
у интересу спорта.

Владе Дивац, 
председник Олимпијског комитета Србије
-Када сам последњи пут био у Републичком заводу за 
спорт, ништа није било ни близу овоме што данас видим. 
Фантастични су услови за усавршавање спортиста и 
медицински третман. Сада имамо све оно што нам је 
годинама недостајало, самим тим резултати наших 
спортиста могу бити још бољи.  

Александар Шоштар,
председник Спортског савеза Србије
-Републички завод за спорт је „мозак српског спорта“. 
Желимо да сви користе ресурсе које има Звод. Он данас 
има снагу какву је некад имао, а то је од стратешког 
значаја за развој спорта код нас. 

Ђорђе Вишацки,
гeнерални секретар Олимпијског комитета Србије
- Републички завод за спорт имао је веома значајну 
улогу у креирању врхунских резултата наших спортиста.  
Једно време, нажалост, није било тако.  Олимпијски 
комитет Србије, још 2003. почео је да улаже средства 
како би  Завод повратио значајно место у систему 
спорта. Наравно то је сада учињено, а велика заслуга за 
то припада  и  директору Републичког завода за спорт, 
Јасминку Поздерцу.

Борислава Перић,
параолимпијка
- Презадовољна сам што на једном месту имамо све 
потребне услове за нормалан рад. Национални тренинг 
центар и сва потребна нега на једном месту; веома 
оптимистично за српски спорт. 

Нађа Хигл,
пливачица
- Редовно се прегледам  и тестирам у Републичком 
заводу за спорт. Повремено тренирам у  Националном 
тенинг центру, а  обавила  сам и тестирања која је до 
скоро било могуће радити само у иностранству. Ова 
чињеница  свакако помаже нама спортистима.

Вук Рашовић,
светски шампион у џудоу за ветеране
-Ја сам слаб на Завод за спорт, зато што је у последњих 
пар година ово постала моја друга кућа. Сваки дан сам 
ту и користим њихове садржаје, који су заиста светски.
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