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Реч министра

С

порт је област са израженим трендом брзог заста
ревања знања, што пут ка врх унском резултат у чи
ни сложеним и непредвидивим. Размена искуста
ва, научна и стручна сарадња Завода за спорт и медицину
спорта са другим европским и светским инстит утима тог
типа представљају услов за постизање врх унских резултата,
јер само нијансе одлучују у припреми, планирању и оства
рењу истих. Ипак, на пут у ка коначном исходишту – најбо
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љим резултатима – једини прави приоритет јесте здравље
спортиста.
Врата Завода су отворена свим спортистима, увек. Завод
је велики и један од кључних партнера српског спорта, осло
нац и база. Чињеница да постоји шест деценија, да је једна од
најстаријих установа за спортску медицину у свет у, довољно
говори о квалитет у Завода за спорт и медицину спорта и то
ме колико је, као инстит уција, неопходан и каква је његова
улога и значај за српски спорт.
Вања Удовичић
министар омладине и спорта Србије

РЕЧ МИНИСТРА
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Реч директора

З

авод за спорт и медицину спорта Републике Србије
прешао је дуг пут, у сваком смислу. Идејно је заснован
у оквирима Спортског инстит ута 1953. године, међу
тим, суштински почиње да ради 1956. као управна установа.
Од тада је прошло шест турбулентних деценија, током ко
јих се све мењало. Држава која је основала Завод, Југослави
ја, више не постоји. Према политичким променама, Завод је
мењао име и географски домет рада. Упркос потешкоћама
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изазваним друштвеним трењима, успео је да сачува оно по
чему је и данас надалеко препознатљив – водеће место у све
ту спорта и медицине спорта у региону и шире.
Друштвене и економске промене утицале су на укупно
окружење и социјални амбијент, самим тим и на Завод. Би
ло је година са минималним условима за рад, 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 они
ма којима сте истински потребни, првенствено са младима
и са врх унским спортистима, немате право на одустајање.
Имате обавезу да идете даље.
Тако, Завод за спорт
и медицину спорта Ре
публике Србије, и ми у
њему, идемо даље. Сва
ког дана чинимо све

РЕЧ ДИРЕКТОРА
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како бисмо нашим грађанима, деци, рекреативцима, вр
хунским спортистима и онима који сањају да то буду, омо
гућили да се спортом баве на здрав и сигуран начин. Већ
шездесет година 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 и призна
ња сведоче о томе да постижемо успехе, на радост свих
грађана.
Странице које су пред вама нис у само историја и форма
лан приказ података. То је прича о установи која траје и ни
када није престала да се развија, да се нада и да верује да мо
же још боље. Ту су и сведочанства наших познатих спорти
ста, лично доживљавање Завода из пера оних који су пости
зали највеће светске успехе
у својим спортовима. Због
природе и ограничености
ове публикације, нисмо
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имали места за све, и због то
га се извињавамо онима који
овом приликом нис у могли
бити посебно поменути.
Поводом великог јубилеја, као директору овако прести
жне инстит уције част ми је да будем део спортске традиције
Србије. А Завод за спорт и медицину спорта јесте нераски
диви део те традиције. Одговорност коју таква част нала
же делим са сјајним тимом људи који раде у Заводу и овом
приликом захваљујем се свима који су допринели да будемо
ту где јесмо. Славимо 60. рођендан у друштву свих оних са
којима смо сарађивали, размењивали знања и искуства, и са
којима у доброј вери идемо даље.
Мр Горан Бојовић
директор Завода за спорт
и медицину спорта Републике Србије

РЕЧ ДИРЕКТОРА
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Хронологија
СПОРТСКИ ИНС ТИТУТ САВЕЗА 
СПОРТОВА ЈУГОСЛАВИЈЕ
23. април 1953 – 9. март 1956.

Савез спортова Југославије на свом шестом  састан
ку, 13. и 14. децембра 1952, одлучио је да оснује свој
Спортски инстит ут. Главни задаци: унапређење физич
ке култ уре у најширем смислу, унапређење рада спорт
ских организација. Седиште Инстит ута било је у Гра
чаничкој 18, у Београду. Ограничени простор спутавао
је рад, па се управо ту родила идеја о изградњи одгова
рајућег мултифункционалног спортско-истраживачког
комплекса. Идејна скица пројекта урађена је 1955.
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                   САВЕЗНИ   
                 ФИЗИЧКУ   
                9. март 1956   
Спортски инстит ут је
успешно радио неколико
година, али било је јасно
да је потребна већа уста
нова, са више овлашћења.
Савез спортова Југосла
вије је окончао рад Ин
стит ута, a истовремено
је Савезно извршно веће
донело Уредбу о оснивању
Савезног завода за физич
ку културу. Завод је осно
ван 9. марта 1956. као
управна установа. Преу
зео је кадрове и имовину
Инстит ута, наставивши
његов рад с прошире
ним капацитетима. У то
ку 1962. Завод се сели у
новоизграђени спортскоистраживачки комплекс
у Кошутњаку.

   ЗАВОД ЗА
   КУЛТУРУ
   – 12. март 1963.

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА 
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ (ЈЗФК)
12. март 1963 – 27. новембар 1969.
Друштвене и идеолошке промене одразиле су се и
на Завод. Нова уредба Савезног извршног већа, 2. мар
та 1963, променила је стат ус и назив Завода. Наставља
рад као самостална установа под називом Југословен
ски завод за физичку култ уру.

Те промене онемогућиле су испуњавање законских
права и обавеза оснивача према Заводу. Договором
Федерације, Републике и Града, оснивачка права и оба
везе у Заводу пренети су на Београд. Завод више није
само корисник матери
јалних добара, него до
бија и право управља
ња њима. У периоду од
1967. до 1972. изграђен
је комплекс базена отво
реног пливалишта „Ко
шутњак“, ради одржава
ња Светског првенства
у пливању, ватерполу и
скоковима у воду, у Бе
ограду 1973.
ХРОНОЛОГИЈА
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Хронологија
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА 
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И МЕДИЦИНУ
СПОРТА (ЈЗФКМС)
5. децембар 1969 – мај 1971.

Крајем 1969. формиран је нови Југословенски
завод за физичку култ уру. Делатност је прошире
на на здравствену заштит у спортиста. Промена је
била резултат спајања Завода и Градског спорт
ског диспанзера. Обе установе су укинуте и фор
мирана је нова, јединствена, надлежна и за здрав
ствене аспекте спорта.
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              ЈУГОСЛОВЕНСКИ    
КУЛТУРУ И МЕДИЦИНУ    
              28. мај 1971    

Самоуправљање је зажи
вело и у Заводу, па је 28. маја
1971. потписан самоуправ
ни споразум. Формиране су
три самосталне организације
удруженог рада: Инстит ут за
физичку култ уру, Инстит ут за
медицину спорта и Спортски
центар „Кошутњак“. Смање

    ЗАВОД ЗА ФИЗИЧКУ
    СПОРТА (ЈЗФКМС)
    – 17. децембар 1996.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ
17. децембар 1996. – 31. март 2011.

На основу Закона о спорт у из децембра 1996,
основан је Републички завод за спорт, који је пре
узео све раднике и имовину ЈЗФКМС. Заводу су
том приликом припојени Завод за физичку култ у
ру Војводине и Завод за физичку култ уру Косова
и Метохије. Оснивач Републичког завода за спорт
била је Република Србија. Ревитализација рада

но је финансирање редовних
активности Завода, па тек од
1974. долази накратко до кон
солидовања рада. Проблеми у
финансирању, затим и поли
тичке промене, доводе до уру
шавања рада Завода, који се
од 1981. трудио да стабилизује
сит уацију.
Закон о физичкој култ ури
из 1990. дефинисао је појам
„установе за физичку култ у
ру“. Од 1. јула те године Завод
почиње да послује као устано
ва, што је означило крај функ
ционисања кроз три самостал
не целине. Следи период вели
ких политичких и друштвених
турбуленција. Завод једва фи
нансира плате запослених, ма
теријални трошкови сведени
су на минимум.

била је постепена. Од 2008. Завод креће узлазном
линијом. Током наредне две године завршена је
санација и реконструкција отвореног пливали
шта „Кошутњак“, коришћеног током Универзија
де, саниран је Дом спортова
и отворен Први национал
ни тренинг центар. Рекон
струисана је зграда Библи
отеке, у којој је сада Центар
за моторичка истраживања
и аналитику у спорт у. Пот
пуно су реновиране и амбу
ланте Завода у спортском
центру „Ташмајдан“.
ХРОНОЛОГИЈА
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Настајање Завода

С

авезни завод за физичку култ уру основан је 9. марта
1956. године и то као управна установа. Правни ста
тус који је додељен Заводу је у великој мери одредио
опсег и природу рада и, што је најважније, врло јасно по
зиционирао Завод као кровну установу у области физичке
култ уре тадашње ФНРЈ. Како би се у потпуности осветлила
важност Завода у поменутом периоду, неопходно је подсе
тити и на друштвени и политички контекст у времену кад
Завод настаје. Данас се термин „послератне године“ посма
тра и изговара са велике дистанце, па се мало пажње посве
ћује стварности тог доба. Стварност декаде након завршет
ка Другог светског рата је била земља разрушена и споља и
изнутра, земља у којој је владала несташица лекова и хране,
земља коју је требало изнова градити, суштински и технич
ки. Не улазећи на овом месту у идеолошки оквир ревитали
зације, чињеница је да су физичка култ ура и спорт схватани
врло озбиљно у ратом разореној Југославији. Оба појма има
ла су уважено место у унутрашњој али и у спољној полити
ци тадашње владе, као такви били су предмет разматрања и
планирања врховних органа власти. У том контексту је ва
жно разумети улогу Савезног завода за физичку култ уру као
управне установе, јер је баш Заводу била поверена одговор
ност за креирање и спровођење тих политика на нивоу Југо
славије. Завод је од почетка свог функционисања био струч
ни партнер држави у стварању и имплементацији физичке
култ уре и спорта у земљи.
Правна дефиниција наводи да су „управним установама
називане организације у оквиру државне управе које су по
ред стручних обављале и управне послове. Такве установе
носиле су називе Заводи, Инстит ути, Уреди, и слично. Оне
су се научним методама бавиле проучавањем, истражива
њем и обрађивањем питања за потребе других органа, али
им се могло поверити и вршење одређених управних посло
УВОД
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ва.“ Током шест деценија свог постојања, Завод за спорт и
медицину спорта Републике Србије је остао доследан својој
примарној функцији у области спорта и физичке култ уре,
делујући као кровна установа и непрестано водећи бригу о
унапређењу ових двеју области у нашој земљи, и то у најши
рем могућем облику.
Постоји још једна историјска чињеница од велике ва
жности за настајање Завода каквим га познајемо данас. Са
вез спортова Југославије је у априлу 1953. године основао
Спортски инстит ут, из кога је настао потоњи Савезни завод
за физичку култ уру. Често се наилази на мишљење да 1953.
годину треба обележавати као годину оснивања Завода, што
би свакако требало размотрити. Али у том случају је важно
сагледати историјске околности. Наиме, Савез спортова Ју
гославије у сопственом предлогу стат ута наводи да је „до
бровољна федерација спортских савеза и организација које
се удружују ради 1) предлагања државним органима држав
не политике за развој спорта, 2) старања о пропаганди ју
гословенског спорта, 3) разматрања проблема које поједини
спортски савези и организације износе пред Савез спортова
30
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Југославије, 4) утврђивања опште линије и сарадње са ме
ђународним спортским организацијама, 5) расподеле зајед
ничких финансијских средстава и 6) утврђивања потреба
у приоритетним објектима за квалитетни спорт и бриге за
њихову изградњу“. Ово добровољно удружење је тада имало
17 чланица и представници тих спортских организација су
заправо основали Спортски инстит ут кроз Савез спортова
Југославије. Јасно је да је овај први југословенски спортски
савез уложио велики труд да помогне обнављању и грађењу
спортске сцене ФНРЈ, узимајући у обзир скоро све сегменте
важне за спортски живот једне земље. Међутим, остаје чи
њеница да је Савез спортова Југославије био добровољно
удружење племенитих намера, у чијем саставу је пословао
Спортски инстит ут, док је Савезни завод за физичку култ у
ру основан од стране државних органа као управна устано
ва, што у потпуности мења саму суштину ове инстит уције.
Постоји још један податак, до сада ретко или никако по
мињан: Савез спортова Србије у свом саставу такође је имао
Спортски инстит ут Србије. Службени гласник Савеза спор
това Југославије је 5. марта 1954. године објавио Статут
Савеза спортова Србије у коме се, у члану 20, наводи да за
„уздизање научног стручног кадра и за научни рад у спор
ту при Савезу спортова Србије постоји Спортски инстит ут
Србије који ради према посебном Правилнику донетом на
састанку Савеза спортова Србије“. У Савез спортова Србије
били су учлањени исти спортски савези као у Савез спор
това Југославије, али на нивоу Србије, уз додатак Савеза
спортова Војводине, Савеза спортова Косова и Метохије и
Савеза спортова Београда. Вероватно се ради о идентичном
инстит ут у, али је, са друге стране, врло важан податак да је
постојао Спортски инстит ут на нивоу Републике Србије.
Данас је Завод за спорт и медицину спорта Републике Ср
бије установа која води рачуна о најважнијим аспектима
спорта – о најмлађима, о најстаријима, о врх унским спорти
стима и онима који ће то тек постати. Кажу да се историја
понавља. У овом случају то је истина – Завод је био и остао
престижна инстит уција коју комплементарни приступ, уз
подједнаку заступљеност спорта и медицине спорта, чини
јединственом у овом делу Европе, па и шире.
УВОД
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Место у историји 
спорта Србије
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ао управној установи, Заводу је било поверено да се ста
ра о имплементацији и унапређењу физичке култ уре на
републичком нивоу. Другим речима, Завод је био одго
воран за стратешко планирање развоја физичке култ уре, што
укључује старање о свим неопходним условима за остварење
тих циљева. Посебну пажњу требало је посветити деци, запо
сленим особама и сеоском становништву. Истовремено, би
ло је неопходно планирати инфраструкт уру која би подржала
ширење физичке култ уре, уз наглашавање нужности да се из
граде нови отворени спортски терени који би били доступни
првенствено школској омладини, али и другим категоријама
становништва. Сале за физичко васпитање, заједно са планира
ним стварањем нових мешовитих спортских центара, такође су
представљале један од приоритета у раду Завода. Фасцинантна
је систематичност са којом је тадашњи Спортски инстит ут, ка
сније Завод, приступио повереној мисији. Запослени су струч
њаци на свим потребним пољима и у врло кратком року они су
идентификовали реалне проблеме у развоју спорта и физичке
култ уре, понудивши и начине за превазилажење препрека. Међу
особљем је било професора физичког васпитања, преводилаца,
лекара специјалиста, психолога, архитеката, правника и других.
Недостатак адекватних објеката, у отвореном и затвореном
простору, недостатак стручног, школованог и рангираног тре
нерског кадра за рад са младим спортистима и онима у успону,
неповољни услови за рад већ постојећих структ ура, недовољан
и слабо конципиран приступ врх унском спорт у – то су били
примарни ризици за даљи развој спорта и физичке култ уре.
Општи и посебни закључци особља тадашњег Спортског ин
стит ута су у потпуности преобразили дотадашњу политику
државе према спорт у. Створена је нова кровна установа, засно
вана на професионализму и стручности, установа која је из ко
рена променила југословенски и српски спорт – Савезни завод
за спорт, односно данашњи Завод за спорт и медицину спорта
Републике Србије.
МЕСТО У ИСТОРИЈИ СПОРТА
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Завод школској деци

О

д самог настанка, један од најважнијих задатака За
вода била је брига о деци школског узраста. Овакав
задатак захтевао је врло пажљиво планирање буду
ћих активности, али и прецизну анализу постојећег стања,
посебно у области физичке култ уре у школама.
Још 1960. године објављена је студија Физички развитак и
физичке способности средњошколске омладине Београда и Ни
ша и њихово поређење са подацима из 1953. године. Из овог на
слова сазнајемо да је Завод врло рано почео темељно да се бави
физичким стањем деце, али и да је могуће да су се ове актив
ности спроводиле још током деловања Спортског инстит ута.
Само неколико година касније публикују се још две сличне
студије, које су обу хватиле школску омладину СФР Југосла
вије. Анализе стања које је Завод направио, по унапред утвр
ђеној динамици, довеле су и до промене званичних политика
у однос у на школске часове физичког васпитања. Спроведене
су разне активности које су довеле до тога да се ђацима у шко
лама, у оквиру изборне наставе, омогући да бирају спортску
дисциплину по жељи. Посебно за децу у сеоским срединама је
ово било веома важно. У недостатку развијене мреже спорт
ских клубова и организација, ђацима сеоских школа ово је би
ла једина прилика да се баве спортом. Вредност ове активно
сти Завода је стога била и остала непроцењива.
Велику улогу Завод је одиграо и учествујући у изради на
ставних програма за физичко васпитање за основне и средње
школе, у време реформи школства 1968. и 1976. године. Пре
поручене стручне новине које је требало увести прво су те
стиране у огледним школама Завода, а то су биле београдске
„Соња Маринковић“, „Филип Кљајић“ и XII гимназија, као и
Крагујевачка гимназија.
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Завод је увек инсистирао на томе да се ђацима обезбеди
најбоља могућа инфраструкт ура, како би могли активно да
се баве спортом и физичким активностима. Са тим у вези, у
школи „Соња Маринковић“ је изграђена спортска надстре
шница, а у школи „Филип Кљајић“ на Бановом брду изграђе
ни су монтажни базен за пливање и клизалиште.
Захваљујући бројним студијама и истраживањима о пра
вилном развоју најмлађих које је Завод годинама спроводио
под својим окриљем, и уз свесрдни рад својих афирмисаних
стручњака, године 1972. започет је јединствен пројекат и
континуирано спровођен до 1999. Створен је системски про
грам „Стално праћење физичког развоја, физичких и функ
ционалних способности деце и омладине Београда“. Сваке
године, у оквиру часова физичког васпитања, утврђивани су
критеријуми за процену физичког развоја и развоја функци
оналних способности деце узраста од 7 до 19 година.
Већ на самом почетку, резултати истраживања су пружали
довољно индиција да физичке способности деце и омлади
не – због високоурбаног начина живота, односно смањених
могућности и потреба за кретањем – стално опадају. Исто
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времено, због промене у здравствено-хигијенским услови
ма живота, укључујући и исхрану, код (бео)градске деце се
већ тада јасно манифестовала акцелерација физичке разви
јености. Оваква диспропорција у антрополошком стат ус у
је створила потребу за континуираним праћењем физичког
развоја и физичке способности, са намером да се одговарају
ћи друштвено-политички фактори редовно обавештавају о
стању и кретању изнетих проблема, како би се благовремено
предузимале одговарајуће мере за њихово ублажавање.
Тако је Завод наставио да утиче на курикулум физичког
васпитања, и то на најбољи могући начин. Подаци су бри
жљиво и стручно анализирани и затим враћани наставни
цима. Простим речима, сваки наставник је добијао не само
оријентационе норме и увид у опште стање, већ и податке о
надарености појединих ђака.
Сарадња града Београда и Завода у области бриге о фи
зичким способностима ученика је настављена, па се и данас
спроводи у београдским школама. Тренутно је у току проје
кат са Градом: само током новембра 2015. тестирано је укуп
но 887 деце основног и средњошколског узраста.
ЗАВОД ШКОЛСКОЈ ДЕЦИ
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Спорт за сваког

Р

екреација грађана је била у фокус у рада од самог
оснивања Завода. Као установа одговорна за унапре
ђивање физичке култ уре на територији целе државе,
Завод је, за разлику од предратних организација које су се
обраћале искључиво младим људима, увео потпуно нову по
литику физичке култ уре, окренут у свим категоријама ста
новништва.
Слободно се може рећи да је Завод за спорт и медицину
спорта Републике Србије још пре шест деценија почео оно
што се данас сматра модерним програмима физичких ак
тивности осмишљених специјално за потребе одраслих, за
послених грађана. У току 1966. године објављена је опсежна
студија Физички развитак и физичке способности одраслих
запослених грађана СФРЈ. Тада су тестиране 22.322 особе са
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територија свих република, из 538 радних организација. На
основу ове студије, али и других истраживачких подухва
та, Завод је успешно креирао програме који су на најбољи
начин одговарали потребама, времену и месту становања
запослених. Био је и активан учесник Првог југословенског
симпозијума о физичкој култ ури одраслих. Тада су истра
живачи Завода изнели пред стручну и научну јавност пода
так да тек 6 одсто одраслих упражњава физичке активности
и предложили су мере да се то побољша. Једна од мера било
је омасоваљавање рекреативних активности, на рачун сма
њивања такмичарских, у којима учествује врло мали број
људи. Предлози су се односили и на решавање финансира
ња оваквих активности, школовање стручног кадра чија би
специјализација била рад са одраслима, као и на изградњу
спортских објеката који би били ослонац за овакве активно
сти. Битно је напоменути да су стручњаци Завода из обеју
области – спорта и медицине спорта – активно сарађивали
са лекарима здравствених станица које су се бринуле о рад
ницима и запосленима.
Иако се ретко наводи, важно је истаћи да је Завод са
рађивао и са еминентним социолозима, између осталих са
професором Н. Хавелком који се сматра врх унским струч
њаком на пољу методологије друштвених истраживања.
СПОРТ ЗА СВАКОГА
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Резултати такве сарадње била су истраживања ставова
грађана о физичкој култ ури, која су такође у великој мери
утицала на креирање садржаја у овој области. Једна таква
студија је изучавала ставове одраслих појединаца из нераз
вијених општина, као што су у том момент у били Нови Па
зар, Прокупље и Врање. Опет се мора рећи да је Завод и та
да био испред свог времена, јер се, на жалост, ови региони
и даље сматрају слабо развијеним у однос у на централну
Србију. И изузев Новог Пазара, који поседује спортску ин
фраструкт уру, Прокупље и Врање још увек немају све што
је потребно. На ову проблематику Завод је указивао пре
скоро пола века.
Данас живимо у времену када стандарди Европске уније
представљају врхунац уређености друштва, међу које спада
и брига о здрављу и физичкој способности старијих кате
горија грађана. Постулати које заступа заједница европских
земаља у овоме заправо су постулати на којима је Завод ин
систирао деценијама уназад, поткрепљујући своје ставове
дугогодишњим истраживањима. И не само то. Завод је годи
нама пружао конкретне могућности одраслима који су же
лели да унапреде своје физичке способности. Тако је обука
непливача једна од најранијих, односно најстаријих акција
Завода. У античкој Грчкој минимумом образовања се сма
трало знање писања и знање пливања. У послератној Југо
славији број непливача је био несразмеран у однос у на број
доступних водених рес урса. Тадашњи Југословенски завод
за физичку култ уру је сматрао својим задатком да ово ста
ње промени. Још 1965. године, у оквиру проверавања фи
зичких способности запослених грађана, стручњаци Завода
су идентификовали ово питање као горући проблем који је
требало систематски решавати. Креирани су програми на
мењени посебно старијим особама које су непливачи, од ко
јих су неки имали и преко 50 година. Само у првом циклус у
је више од 80 одсто полазника научило да плива. Обука не
пливача је на неки начин остала омиљена делатност Завода,
с обзиром да постоји у континуитет у већ пола века и током
година се само развијала. Данас пливалишта Завода користе
и особе са инвалидитетом, деца, одрасли, врх унски спорти
сти и рекреативци.
СПОРТ ЗА СВАКОГА
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Врх унски спорт
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анас је познато да се врх унски резултати у спорт у мо
гу постићи само уз учешће стручњака из различитих
области спорта и медицине спорта. Заводу је, као не
кад управној а данас кровној установи у области спорта, по
верена и брига о унапређивању врх унског спорта у земљи.
Запослени стручњаци из области физичког васпитања,
спорта и медицине су још 1956. објавили публикацију Про
блеми врхунског спорта, а 1963. и интерну студију Мето
дика испитивања припремљености врхунских спортиста.
Упоредо је развијана методологија за рано откривање скло
ности код деце. Потоња делатност је данас позната као рано
откривање талената у спорт у. Раније поменута истражива

44

НАСТАЈАЊЕ ЗАВОДА

ња која је Завод иницирао и спроводио такође су коришће
на за моделовање школских наставних планова, као и за
организацију дечјих спортских школа. Уз стручне конс ул
тације са Заводом, људи у тим школама су обучавани за
рад са надареном децом. Такође, Завод је оформио експе
рименталну спортску школу о чијем раду постоји извештај
из 1964. године.
Већ остварени врхунски спортисти, односно узданице и
олимпијске наде, од самог оснивања Завода биле су један од
приоритета у раду. Изузетна сарадња и стручна помоћ ко
ју је Завод пружао на пољу дијагностике, медицине спорта
и спортске психологије, у својим објектима али и на тере
ну, резултирала је сјајном олимпијском епохом. Почев од
Олимпијских игара у Мелбурну 1956. године, југословенски
спортисти су постизали значајне успехе на највећим спорт
ским такмичењима. У том периоду објављена је и студија
Психолошка припрема олимпијских кандидата за максимал
на спортска достигнућа.
Завод је одувек активно учествовао у припремама олим
пијаца за предстојећа такмичења. Међу освајачима медаља
који су користили знање и услуге Завода налазе се:
ВРХУНСКИ СПОРТ
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1956, Мелбурн
Атлетика – Фрањо Михалић
1960, Рим
Рвање – Бранислав Мартиновић
1964, Токио
Рвање – Бранислав Симић
1968, Мексико
Рвање – Стеван Хорват
Пливање – Ђурђа Бједов
Ватерполисти – Боначић, Дабовић, Јанковић, Лопатни, Ма
ровић, Перишић, Пољак, Сандић, Стипанчић, Трумбић и Хабел
Кошаркаши – Данеу, Жорга, Кораћ, Маровић, Плећаш, Ра
жњатовић, Рајковић, Сканси, Ћосић, Цветковић, Ћермак и
Шолман
1972, Минхен
Рвање – Јосип Ћорак
Бокс – Мате Парлов
Пливање – Предраг и Ненад Милош
Рукометаши – Арсланагић, Живковић, Каралић, Лаврнић,
Лазаревић, Миљак, Покрајац, Поповић, Мишковић, Приба
нић, Фајфрић и Хорват
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1976, Монтреал
Рвање – Момир Петковић и Ивица Фргић
Џудо – Славко Обадов
Бокс – Тадија Качар и Аце Русевски
Кајак – Матија Љубек
Кошаркаши – Ћосић, Шолман, Далипагић, Георгијевки,
Делибашић, Варајић, Жижић, Кнего, Јеловац, Јерков, Кића
новић и Славнић
1980, Москва
Рвање – Шабан Сеидиу
Бокс – Слободан Качар
Џудо – Радомир Ковачевић
Ватерполисти – Везилић, Гопчевић, Полич, Рудић, Мустур,
Бебић, Роје, Манојловић, Трифуновић, Кривокапић и Лозица
Веслачи – Станулов, Панчић, Целент, Мрдуљаш и Реић
Кошаркаши – Ћосић, Накић, Скроче, Радовановић, Крсту
ловић, Далипагић, Делибашић, Жижић, Кнего, Јерков, Кића
новић и Славнић
Кошаркашице – Ђурашковић, Бећирспахић, Комненовић,
Бједов, Митић, Тонковић, Пекић, Ожеговић, Ђурковић, Де
спотовић, Мајсторовић и Перазић
Рукометашице – Татлић, Радовић, Јеремић, Војновић, Др
љача, Илеш, Огњеновић, Анастасовски, Савић, Китић, Ђури
ца, Вишњић, Мердан и Милошевић
ВРХУНСКИ СПОРТ
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Лекари у спорт у

У

Заводу су од самог почетка били запослени лекари
различитих субспецијализација који су проучавали
разне аспекте медицине спорта. Та истраживања су
нашла практичну примену у припремама спортиста. Струч
њаци Завода тесно су сарађивали са локалним и регионал
ним диспанзерима који су радили са спортистима, али и са
лекарима примарне здравствене заштите који су радили са
децом и запосленим грађанима.
У току првих 25 година постојања, у Заводу за спорт и ме
дицину спорта Републике Србије радило је 57 људи разних
медицинских звања – лекара, лекара специјалиста, доктора
медицинских и биохемијских наука, медицинских технича
ра, лабораната и хигијеничара.
48

НАСТАЈАЊЕ ЗАВОДА

Почетком шездесетих година прошлог столећа рађене су
разне студије из области биохемије, анатомије, физиологије
и других медицинских грана које су биле у директној вези
са спортом. Истраживања су била разнородна и доиста су
покривала врло широк спектар тема. Радови запослених об
јављивани су у разним стручним и научним часописима, а
овом приликом поменућемо само неке:
• Специфичне адаптационе промене шећера у крви врх ун
ских спортиста
• Примена физичког вежбања у лечењу хипертензије
• Утицај исхране на спортску форму
• Испитивање анксиозности код спортиста.
Мало касније, међу издањима Завода налазе се оваква: Про
вера здравственог стања и тренираности врхунских спорти
ста 1969-1971. Познато је и да су од 1962. годишње вршене
анализе за 500-600 врхунских спортиста. Те анализе, које су
са репрезентативцима обављане у Заводу, биле су спортскодијагностичког и медицинско-психолошког карактера.
У периоду од 1971-1981. скоро 20.000 такмичара само из
Београда обавило је рутинске контроле здравља и спортскомедицинске прегледе у Заводу.
Завод је и претеча Анти-допинг агенције Србије, пошто
је још 1975. године опремљена и почела да ради тада најса
временија анти-допинг лабораторија. Имала је задатак да
идентификује оне спортисте који у току својих припрема
злоупотребљавају стимулативна средства и анаболике. Не
колико година раније објављена су пионирска дела у обла
сти допинга и допинг контроле, као што је на пример Допинг
и спорт Р. Брдарића из 1967.

ЛЕКАРИ У СПОРТУ
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ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ
СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
SERBIAN INSTITUTE OF SPORT AND SPORTS MEDICINE

Спортска дворана / Sports Hall
Атлетски стадион / Track and Field Stadium
Трим стаза / Trim Trail
Терен за одбојку /Outdoor volleyball court
Терен за рукомет / Outdoor handball court
Терене за кошарку / Outdoor basketball court
Терен за фудбал / Outdoor football field
12 тениских терена / 12 tennis courts
Отворено пливалиште / Outdoor Swimming Pools Kosutnjak
Терен за боћање / Bocce courts
Терен за мини голф / Mini golf courts

Спортска инфраструкт ура

С

портска инфраструкт ура је представљала посебан
изазов. Требало је осмислити нове, мултифункцио
налне објекте који би задовољили више спортских
жеља у исто време. Са друге стране, било је нужно употре
бити сву креат ивност и знање како би се испланирали и из
градили објекти намењени младима, у оквиру школа али и
на јавним површинама.
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Са поносом можемо рећи да је једна од примарних функ
ција Завода била и да делује као архитектонски биро у спорт у.
Неке од тема које смо обрађивали, о којима смо писали и
које смо објављивали су:
• Одржавање објеката за физичку култ уру (1963)
• Предлог за мрежу објеката и површина за активан одмор
радника у радној паузи у индустрији, Крушевац (1963)
• Програмска мрежа објеката за физичку култ уру на Но
вом Београду (1963)
• Упутство за планирање и изградњу дечијих игралишта
(1966)
• Пливачки базени – типски пројекти (1966)
• Типски пројекти: објекти за физичко васпитање у основ
ним школама (1967)
• Програмирање објеката за физичку култ уру у насељу
(1968).
СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
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Наша визија

В

изија Завода за спорт и медицину спорта Републике
Србије јесте друштво у ком се важност и улога спор
та непрестано надопуњују, стварајући нове вредно
сти и нове резултате. Право на спорт је право сваког поје
динца, док је брига о врх унском спорт у, као и општем по
ложају спорта и физичке активности свих наших грађана,
обавеза наше установе. Ова озбиљна дужност у исто време
нам је и част, те са задовољством, великим ент узијазмом и
добром вером обављамо наш посао већ пуних шест деце
нија. Сво то време смо увек имали визију боље спортске
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Србије, њој смо тежили. Када бисмо постигли зацртане ци
љеве, креирали смо нове, увек настојећи да сит уацију још
променимо на боље.
У фокус у нашег интересовања увек су била деца школског
узраста, особе на почетку својих спортских стаза, они који
су на тим стазама већ увелико побеђивали, али и сви други
који су прихватили вредности спорта и значај физичких ак
тивности. Наш задатак свих ових година био је да сваком од
њих стручно помогнемо, да унапредимо њихове способно
сти, да истражимо различите појаве и да своја сазнања иско
ристимо на опште добро спорта у Србији, у корист здравља
нашег становништва.
Завод је традиционално један од носећих стубова спорт
ске култ уре у Србији. Свесни смо и одговорности коју такав
стат ус носи. Свакодневно се изнова трудимо да га оправда
мо, развијајући нове
везе са установама и
појединцима који де
ле нашу посвећеност

НАША ВИЗИЈА
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врхунском спорт у, али и са онима којима је физичка актив
ност код младих приоритет. Друштво чији су грађани здра
ви, заједница у којој врх унски спортисти имају своју кућу
која брине о њиховом психичком, физичком и здравственом
стат ус у, то су вредности за које се боримо свакодневним ра
дом и стално унапређујемо.
Вредности спорта заправо су стубови на којима почива
квалитетно друштво, са једнаким могућностима за све, дру
штво у ком је фер-плеј и поштовање противника начин оп
хођења и функционисања, друштво где се изузетност цени а
резултати мере и награђују. То је наша визија. Активно ра
димо на томе да она постане стварност, да врх унски спор
тисти освоје још више одлич
ја, а да они млађи, на почетку
спортских каријера, постану
шампиони. Не одустајемо ни
од идеје да свако дете школ
ског узраста треба да буде
физички активно како би би
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ло здраво, и томе сво
јим радом непрестано
доприносимо. Ово су
задаци испред нас:
• Друштво у ком се
важност спорта и
улога спорта у друштву непрестано надопуњују, ствара
јући нове вредности и нове резултате.
• Доступност наших услуга и ван матичних објеката.
• Интензивирање сарадње са свим релевантним регионал
ним и међународним установама чије су примарне обла
сти радa унапређење врхунског спорта, физичка актив
ност и здравље младих.
• Креирање нових служби специјализованих за специфичне
области које тек треба да се развију код нас, ради постиза
ња још бољих резултата у раду са врхунским спортистима.
• Реализација постулата да је право на спорт право сваког
појединца, посебно деце, и непрестана обнова потенци
јала за рад са најмлађима.

ПОГЛАВЉЕ
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Наша мисија
• Развијање политика и пракси у циљу финализације про
цеса институционализације субјеката у спорт у.
• Иницирање развоја нових политика, тела и мрежа које
раде на унапређењу врх унског спорта, физичких актив
ности свих наших грађана и јавног здравља младих.
• Стицање нових вештина и знања ради побољшања ква
литета рада са врх унским и другим категорисаним спор
тистима, рекреативцима, младима и грађанством свих
старосних категорија.
• Пружање експертских и конс ултантских услуга држав
ним органима надлежним за имплементацију политика
у области развоја врх унског спорта, спорта уопште и ре
креативних активности грађана.
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• Квалификована интерпретација статистичких и струч
них података добијених из развојно-истраживачких
пројеката и рада Завода, ради конструисања предлога
чији је циљ поспешивање врх унског спорта, повећање
физичке активности деце и младих у циљу здравог жи
вота, те развој рекреативних активности за грађанство.
• Креирање квалитетних стручних и едукативних ма
теријала за рад клубова и стручних организација у
спорт у.
• Интензивна промоција здравог начина живота кроз фи
зичку активност и здраву исхрану.
• Константан допринос процес у имплементације стан
дарда и пословања стручних тела у области спорта.
• Пружање стручне подршке организацијама у спорт у и
спортској пракси.
• Праћење и примена најновијих стручних и научних до
стигнућа у области спорта, стручних анализа и истра
живања.
• Припремање валид
них информација
од значаја за доно
шење одлука у обла
сти спорта на нивоу
државе.

НАША МИСИЈА
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Вредности које чине 
темељ Завода
• Професион
 ализам, који почива на стручности и хумано
сти, у раду са свима са којима сарађујемо.
• Поштовање наше националне спортске традиције и по
свећеност моралним и етичким принципима у настоја
њу да свакодневно примењујемо суштинске вредности у
пракси.
• Тимски рад и синергија свих релевантних чинилаца ради
максималног учинка на пољу спорта и медицине спорта.
• Синтеза знања, вештина и научних достигнућа, њихо
ва практична примена у циљу постизања најбољих ре-
зултата.
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• Интегритет и транспарентност у раду.
• Поштовање различитости и особености.
Синергија спорта и медицине спорта са другим дисци
плинама и областима чини језгро нашег мултидисципли
нарног приступа. Синергетски рад је начин на који функ
ционишемо у пракси, модел путем ког креирамо стратегије
развоја и приступ којим се водимо у остваривању дуго
рочних циљева.
Потенцијал је основни појам са којим радимо и у чему
смо најбољи. Моторичка тестирања, заједно са дијагности
ком и аналитиком, управо и служе томе да постојеће по
тенцијале доведу до максимума, али и да уоче нове потен
цијале за које се потом стварају развојни услови. Уочава
ње потенцијала и њихов правилан развој, заједно са радом
на максимизацији постојећих потенцијала, посебно су
битни за развој врх унског спорта који је наша примарна
делатност.
Организација рада у
Заводу заснива се на
синергији и тимском
приступу, комбинова
ном менаџмент у који
карактерише висок ни

НАШЕ ВРЕДНОСТИ
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во професионализма, интегритет у раду, функционална и
квалитативна повезаност свих релевантних структ ура. На
овај начин, сектори и радне јединице су повезани у једну и
у више целина, што ствара јединствену организациону ше
му у коју је лако интегрисати нове процедуре без бојазни да
ће изазвати застој или реорганизацију постојећих токова
пословања.
Рес урси су нешто највредније чиме располажемо, нешто
чему посвећујемо велику пажњу, нарочито људским рес ур
сима. Код нас раде најбољи у својим професијама, посебно
из области спорта и медицине спорта. То су врх унски науч
ници и стручњаци, подршку им пружају експерти из других
области који се баве развој
ним, програмским и пројект
ним активностима. Управља
ње рес урсима који се односе
на објекте, земљишта и тех
ничке капацитете, због при
роде нашег посла, такође се
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налази на првом месту.
Унапређење функција и
проширивање капацитета
рес урса, у квалитативном
и квантитативном смислу,
нешто је на чему непре
стано и успешно радимо.
Традиција спорта, који се у Србији сматра саставним де
лом култ урног миљеа и идентитета, свакако је нешто према
чему Завод гаји посебан однос. Томе даје и стални допринос,
радећи са врхунским спортистима како би осигурао да тра
диција сјајних резултата никада не престане. Имајући у виду
управо традицију спорта, трудимо се да она постане, и то од
раног узраста, саставни део живота младих и деце, да буде
сет вредности и практичних сазнања које ће они даље пре
нети као начин живота. Традиција која је постојана, у ком
бинацији са најмодернијим научним и техничким достигну
ћима, опробани је рецепт за успех који ми примењујемо већ
шест деценија.

НАШЕ ВРЕДНОСТИ
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Наши циљеви
• Успостављање нajвиших стандарда у области развоја и
примeнe нajнoвиje технологије стручног рaдa у спорт у.
• Осaврeмeњaвaњe диjaгнoстичкe oпрeмe и континуир
 ано
усавршaвaњe стручнoг кaдрa.
• Рaзмeнa инфoрмaциja сa сличним институциjaмa у Eв
рoпи и свeту, ради креирања заједничких иницијатива и
ради имплементације европских вредности спорта у на
шу спортску заједницу.
• Рeвитализација, у материјалном смислу, пoстojeћих и из
градња нових спoртских обjeкaтa, ревитализација спорт
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ских и физичких активности у неразвијеним подручјима.
• Учeшћe у прoцeсу oбрaзoвaњa спoртских стручњaкa и
стручњaкa у спoрту, ради унапређивања и размене зна
ња и практичних вештина.
Стратешки циљеви Завода су у складу са нашим основ
ним делатностима и са постојећим стратегијама и акцио
ним плановима Министарства омладине и спорта Репу
блике Србије:
• Развој и унапређење врхунског спорта кроз основне
делатности, подизањем капацитета у областима спорта
и медицине спорта, те даљим унапређењем стручног и
научног рада у овим областима. Унапређење услова за
развој спортисте до
врх унског резултата,
проширивањем по
стојећих људских и
техничких капаци

НАШИ ЦИЉЕВИ
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тета, креирањем посебних развојних програма из области
спорта и медицине спорта.
• Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој
и унапређење спортске рекреације, проширивањем садр
жаја намењених грађанима свих старосних структ ура, по
себно деце и грађана треће генерације. Ту су и програми
који јачају свест о важности редовних физичких активно
сти, као и подстицање локалних самоуправа на остварива
ње сарадње у овим областима.
• Систематски развој и унапређење спортске инфрас трук
туре која је под  надлежношћу наше инстит уције. Циљ је
да се и кроз то унапреди врх унски спорт и повећа обу хват
бављења грађана спортом, као и да се Завод постепено
трансформише у регионални центар за спорт и медицину
спорта, уз пружање стручних
услуга на успостављењу пот
пуне базе података.
• Унапређивање стручног и
научно-истраживачког ра
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да у спорт у и меди
цини спорта, као и у
њима сродним грана
ма, уз активно повези
вање са високошкол
ским установама.
• Унапређење међународне сарадње и развијање билате
ралних платформи и тела, да би се унапредио врх унски
спорт, изградили нови локални, регионални и глобални
центри за спорт и медицину спорта, опремили ти но
ви и већ постојећи објекти, развила медицина спорта и
применили практични програми који ће повећати фи
зичку активност грађана.
• Интегрисање активности Завода за спорт и медици
ну спорта у све друштвене сфере, на добробит спорта
и економску корист, кроз привредни развој  локалних
самоуправа, наменски и општи туризам, заштит у жи
вотне средине, подстицање спортске индустрије и друге
сличне активности.

НАШИ ЦИЉЕВИ
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Речи шампиона о Заводу

Вања Удовичић
министар за омладину и спорт Србије, 
члан и капитен ватерполо репрезентације, 
освајач низа медаља на највећим светским такмичењима
76
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акмичили сте се и освојили бројна одличја за држав
ну репрезентацију. Какву улогу је имао Завод за спорт
и медицину спорта у Вашем спортском живот у?
Колико је посебно и лепо, али и тешко доћи до звања вр
хунског, професионалног спортисте, доћи до крајњег циља,
освајати медаље, трофеје и играти на највишем могућем ни
воу, знају само спортисти. Сваки спорт захтева велика одри
цања јер тражи апсолутну посвећеност ономе што радите,
морате бити фокусирани и све у живот у подредити спорт у,
морате увек да будете спремни да идете до најдаљих грани
ца своје издржљивости. Своје тело сам морао, као и сваки
други врх унски спортиста, да припремим да поднесе велике
напоре, и то не само физичке, већ и психичке, што је захтева
ло да у сваком момент у водим рачуна о здрављу и исхрани,
да елиминишем све потенцијалне узрочнике повреда. Ту ве
лику улогу имају стручни здравствени прегледи, тестирања
и савети. Небројено пута у својој професионалној спортској
каријери сам управо у Заводу за спорт и медицину спорта
имао адрес у за сваку врсту те немале помоћи. Завод је увек
био ту, не само за мене, већ и све моје колеге спортисте. Из
личног искуства могу да кажем да тамо раде стручњаци који
су најбољи у свом послу. Уз такву подршку, много је лакше
спортистима да се усредсреде на утакмице и тренинге.
Физичка култ ура је некада била појам без којег је немогуће
замислити детињство или школу. Које су Ваше успомене у
вези са физичким васпитањем и спортом у школи?
Час физичког васпитања је за мене, али верујем и за го
тово свако дете, био један од најомиљенијих. Физичко сам
доживљавао као нешто што ми је давало слободу и прили
ку да истражим своје спортске способности и да упознам
могућности свог тела, а да све то радим уз игру и дружење.
Физичко васпитање као наставни предмет у нашем школ
ВАЊА УДОВИЧИЋ
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ском систему има дугу традицију и врло је важно за васпит
ни процес сваког детета, његову социјализацију, доприноси
развијању физичких способности, али, што је најважније, и
очувању здравља и стварању здравих животних навика.
Час физичког видим као веома важан са много становишта.
Много људи у свакодневној комуникацији, па и приликом
израде Закона о спорт у, истиче да нађемо начин да часови
буду квалитетнији, односно да их буде више. То јесте и моја
жеља, циљ на коме, у мери у којој могу, интензивно радим.
Завод за спорт и медицину спорта и данас је установа ко
ја води рачуна о врхунским спортис тима. Колико је ва
жно за младе спортис те да корис те стручне услуге Завода у
областима медицине спорта, моторичких истраживања, ди
јагностике и психологије спорта?
Пре свега, радује ме чињеница да смо у могућности да од
говоримо на захтеве спортиста, и то не само оних врхун
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ских, већ и оних који су на почецима својих професионал
них каријера. Непрестано се мора радити са младима у свим
сегментима, а посебно у овом.
Озбиљно се стручно прати сегмент дечјег и омладинског
спорта, с обзиром на то да неправилан третман у раду са
младима може изазвати низ нежељених последица које, сва
како, желимо да избегнемо. Баш зато, створени су најбољи
могући услови за све српске спортисте – центри за дијагно
стику и истраживања су рађени по узору на најнапредније,
Завод поседује и кабинете за моторичко тестирање и дечју
корективну гимнастику, аналитика резултата и тренажног
процеса се бележи и стално проучава... Завод обавља пери
одична тестирања, односно прати антрополошке способно
сти и карактеристике деце и омладине. Стручни тимови су
током последњих неколико година успели да стандарде по
требне за медицинско праћење свих категорија спортиста
подигну на највиши могући ниво.
ВАЊА УДОВИЧИЋ
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Узевши у обзир да је сазревање сваког младог спорти
сте, сваког детета, често врло турбулентно, пуно промена и
осцилација, што се одражава не само на спортске резултате,
већ на све животне сегменте развоја и способности детета,
битно је да тренери и родитељи знају да им Завод свим сво
јим капацитетима, као кућа свих спортиста, стоји на распо
лагању, и саветодавно и стручно.
Како ви видите мес то Завода у свет у спорта Србије?
Завод за спорт и медицину спорта је један од основних
стубова система спорта деценијама уназад и верујем да ће
то бити и убудуће. И као некадашњи спортиста и данас као
министар омладине и спорта, верујем да је управо један од
основних предуслова доброг функционисања и квалитетних
резултата, али, што је најважније, здравља као синонима за
спорт, постојање националног завода као што је наш. Завод
има вишеструку улогу и значај – од праћења здравог развоја
деце, преко широке лепезе здравствених прегледа које вр
ши за све узрасне категорије, уз адекватну понуду спортских
објеката и терена у прелепом природном амбијент у Кошут
њака доступних и за рекреативне активности свих грађана
и за садржаје професионалног спорта, до праћења и унапре
ђења развоја свих елемената врх унског спорта. И сви имамо
заједнички циљ, а то је да убудуће надограђујемо и ширимо
капацитете Завода као националног тренинг центра, кроз
заједничке активности и пројекте, од којих је само један ре
витализација „Караташа“ који је поново у систему Завода.
Такође, константно улагање у јачање стручних капацитета,
размену међународних искустава лекара у области спорта
(као што је то, примера ради, била Прва конференција ле
кара специјалиста медицине спорта која је одржана прошле
године у Београду), улагање у медицинску опрему и конти
нуирано системско ширење капацитета Завода, један је од
приоритетних циљева. Завод јесте и биће, јер његова улога у
систему спорта је непроцењива, један од највећих партнера
свих у систему спорта, али и свих оних који препознају зна
чај бављења физичким активностима и одговорног односа
према сопственом здрављу, као предуслова за квалитетан и
здрав начин живота.
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Предраг Перуничић
државни секретар за спорт
у Министарству омладине и спорта Србије
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акмичили сте се и освојили бројна одличја за држав
ну репрезентацију. Какву улогу је имао Завод за спорт
и медицину спорта у Вашем спортском живот у?
Увек сам имао одличну сарадњу са Заводом за спорт и
медицину спорта, и док сам се професионално бавио спор
том, и сада као државни секретар Министарства омладине и
спорта. Веома је важно за сваког спортисту, без обзира којим
се спортом бави, којег је пола или узраста, да редовно оба
вља спортске прегледе, на сваких шест месеци. Стручни тим
Завода за спорт, предвођен врхунским стручњацима, докто
рима и специјалистима медицине спорта, од првог прегле
да је потпуно посвећен спортисти, тако да је сваки наред
ни преглед само надградња контроле здравља спортисте. У
стручност и посвећеност запослених у Заводу за спорт сам
се уверио и сам, безброј пута, кроз лекарске прегледе и те
стирања са исправним дијагностичким закључцима.

Физичка култ ура је некада била појам без којег је немогуће
замислити детињство или школу. Које су Ваше успомене у
вези са физичким васпитањем и спортом у школи?
Кроз часове физичког васпитања заволео сам спорт и по
чео да се бавим њиме. Веома је важно за психо-физички раз
вој деце да се од малих ногу баве спортом и уче о спортском
дух у, фер-плеју, толеранцији и правим вредностима. Један
од приоритета Министарства омладине и спорта је увођење
бесплатног спорта у школе, што ће омогућити деци да кроз
игру и забаву схвате да је бављење спортом важно за њихово
здравље. Физичка активност, уз стручну помоћ, требало би
да буде доступна свој деци, а најбољи начин је да се то усваја
кроз игру и неговање спортског духа.
Завод за спорт је и данас установа која води рачуна о вр
хунским спортистима. Колико је важно за младе спортис те
ПРЕДРАГ ПЕРУНИЧИЋ
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да користе стручне услуге Завода у облас ти медицине спор
та, моторичких истраживања, дијагнос тике и психологије
спорта?
Завод за спорт и медицину спорта је модерна установа, са
дугом традицијом, и саставни је део живота сваког спорти
сте. Да би спортисти постизали добре резултате и освајали
одличја на разним такмичењима, поред труда, рада и одри
цања потребан је пратећи систем који ће им помоћи на том
пут у. То је оно што издваја Завод за спорт, чији тим стручња
ка брине о здрављу деце, младих и одраслих и даје значајан
допринос српском спорт у.
Како ви видите мес то Завода у свет у спорта Србије?
Завод за спорт и медицину спорта има значајну улогу у
живот у свих спортиста, тренера и клубова. Пружа велику
подршку систему спорта и рекреације Србије. Спортисти
ма је на располагању стручна помоћ, спортско-медицински
прегледи, припреме, тренинзи, савети и тестирања, као и
бројне стручне службе. Крајњи циљ је допринос унапређењу
здравља спортиста.
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Тања Петровић
каратисткиња, освајачица светских медаља,
дипломирани правник
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Т

акмичили сте се и освојили бројна одличја за држав
ну репрезентацију. Какву улогу је имао Завод за спорт
и медицину спорта у Вашем спортском живот у?
У току моје такмичарске спортске каријере у каратеу, која
је трајала више од 20 година, нис у постојала редовна праће
ња здравственог, психичког и функционалног стат уса так
мичара. Дисциплина коју сам ја одабрала, борбе за жене,
тек је почињала да се развија, па сходно томе ни искуства
стручњака нис у била на завидном нивоу. Све смо углавном
постизале сналазећи се саме и учећи из грешака. Средином
деведесетих почиње сарадња са Заводом и са докторком
спортске психологије госпођом Љубицом Бачанац. Од тада
такмичари добијају неопходну помоћ у раду са спортским
стручњацима разног профила. Раде се систематска тестира
ња, психолошки тестови, функционални стат уси...
Физичка култ ура је некада била појам без којег је немогуће
замислити детињство или школу. Које су Ваше успомене у
вези са физичким васпитањем и спортом у школи?
Физичко васпитање је стуб здравља наше деце, и физич
ког и менталног. За време мог детињства, у ОШ „Бора Стан
ковић“ на Вождовцу имали смо четири пута недељно часове
физичког васпитања. Наставник је био адекватно припре
мљен за час, у тренерци. Учили смо све облике елементар
ног кретања, основе гимнастике, основе разних спортова,
дисциплину, редовност, такмичарски дух и припадност дру
штву, школи, кроз разна такмичења у којима су се браниле
боје наше школе. Да ли је наша прошлост утопија за сада
шњост и будућност?
Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије и данас
је установа која води рачуна о врхунским спортис тима. Ко
лико је важно за младе спортисте да корис те стручне услуге
ТАЊА ПЕТРОВИЋ
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Завода у облас тима медицине спорта, моторичких истра
живања, дијагнос тике и психологије спорта?
Стручне услуге Завода су неопходне за спортисте и тре
нере, али још више за младе спортисте који ће тек упозна
ти сурову и лепу страну спорта. На основу дугогодишњег
искуства тренера врх унских такмичара и младих спортиста,
сматрам да је неопходно да тренери и родитељи, као и људи
који воде клубове и савезе, стекну више свести о потреби за
овом сарадњом. Ту је поље на коме треба радити, едуковати,
обавештавати, промовисати и укључивати стручњаке који
раде са младима. Треба усавршавати младе спортисте, омо
гућавати им сталну стручну, здравствену и психолошку кон
тролу, да би у једном тренутку своје зрелости досегли звезде,
ка којима стреме, а и ми са њима.
Како Ви видите мес то Завода у свет у спорта Србије?
Инстит уција Завода треба да има важну улогу у едукаци
ји и помоћи стручњацима који раде са спортистима, да је
доступна свим спортистима, транспарентна и отворена за
сваки облик сарадње у циљу планирања и постизања врхун
ских резултата у области спорта.
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Александар Шоштар
председник Спортског савеза Србије,
освајач златне медаље на Олимпијским играма у Сеулу 1988,
златне медаље на Светском првенству у Перт у 1991,
Европском првенству у Атини 1991. и Будимпешти 2001.
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Т

акмичили сте се и освојили бројна одличја за држав
ну репрезентацију. Какву улогу је имао Завод за спорт
и медицину спорта у Вашем спортском живот у?
Значај Завода за спорт и медицину спорта сам упознао
још као млади ватерполиста „Партизана“, а саставни део мо
је каријере постао је од првих репрезентативних дана, годи
не 1984. Тада можда нисмо ни схватали снагу Завода и зна
чај прегледа, али смо били тако вођени од стране врх унских
стручњака да одлазак у Завод, на прегледе и контроле, није
довођен у питање.
Касније смо и ми, активни спортисти, сами увидели нео
пходност прегледа. Схватили смо да су анализе, поређења,
указивања на проблеме, постали неизоставни део пре свега
припрема за највећа такмичења, а онда и развоја током чи
таве каријере.
Велика имена су украсила историју Завода. Издвојићу,
ипак, психолога др Љубицу Бачанац. Била је активна и у ва
терполо организацији. Из рада са њом носим најлепша ис
куства.
Физичка култ ура је некада била појам без којег је немогуће
замислити детињство или школу. Које су Ваше успомене у
вези са физичким васпитањем и спортом у школи?
Не верујем да ће се мој одговор разликовати од других.
Физичко је било један од омиљених предмета, управо онај
који вам је показивао напредак у спортским гранама. Уса
ђивало је жељу за такмичењем и побеђивањем. Захваљују
ћи квалитетним наставницима, рано нам је усађивана љубав
према спорт у. Било је то време без компјутера и интернета,
сво своје слободно време посвећивали смо игри, а најлепша
наша игра био је спорт.
АЛЕКСАНДАР ШОШТАР
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Завод за спорт и медицину спорта и данас је установа која
води рачуна о врхунским спортис тима. Колико је важно за
младе спортис те да корис те стручне услуге Завода у обла
стима медицине спорта, моторичких истраживања, дијаг
ностике и психологије спорта?
Управо искуство стечено у млађим спортским данима даје
ми за право да онима који се баве спортом, и не само њима,
укажем на значај коришћења свих капацитета нашег Завода
за спорт. Са великим пољем деловања у различитим обла
стима, Завод омогућава да у сваком тренутку контролишемо
здравље и физичку припремљеност на најбољи начин. Ми
слим да би прегледи у Заводу бар два пута годишње требало
да буду обавеза сваког регистрованог спортисте.
Како Ви видите мес то Завода у свет у спорта Србије?
Нема никакве сумње да је Завод за спорт један од стубова
система српског спорта. Често кажемо да је ова установа те
мељ свих наших успеха на међународној сцени. Са најсавре
менијим уређајима и врх унским стручњацима, Завод је онај
чинилац без којег озбиљна спортска организација не може
да планира ма какав утемељен рад. Улагањем у Завод и њего
ве стручњаке, српски спорт ће добити много, али већ сада он
представља инстит уцију која нема равноправног партнера у
овом делу Европе.
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Небојша Поповић
рукометаш, ортопедски хирург,
освајач златне медаље на Олимпијским играма у Минхену 1972.
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Т

акмичили сте се и освојили бројна одличја за држав
ну репрезентацију. Какву улогу је имао Завод за спорт
и медицину спорта у Вашем спортском живот у?
За рукометну репрезентацију Југославије, чији сам члан
био, Завод за спорт и медицину спорта одиграо је велику
улогу. Те 1971, годину дана пре Олимпијаде у Минхену, про
вели смо три дана на тестирању у Заводу. Резултати су по
служили стручном штабу да донесе важне одлуке о селекци
ји играча и даљем раду до Олимпијаде.
Данас, после више од четрдесет година, када се сетим свих
прегледа и тестирања које смо тамо тада обавили, као и ква
литета закључака Заводових стручњака, могу рећи да би то
и сада било врхунско у области спортско-медицинског скри
нинга. У то доба, наш Завод био је тридесет година испред
свог времена. Зато тврдим да је Завод, са својим стручним
тимом, много допринео освајању прве златне олимпијске
медаље у историји југословенског рукомета. И на томе сам
му веома захвалан.
Физичка култ ура је некада била појам без којег је немогуће
замислити детињство или школу. Које су Ваше успомене у
вези са физичком култ уром и спортом у школи?
Спорт је био доступан свој деци, а водили су га спортски
ент узијасти. Бављење спортом је било наша свакодневица.
Штампа је такође доприносила позитивној слици бављења
спортом, а не лажним сновима о будућем зарађеном богат
ству. У таквој атмосфери „спорт за све“, малобројни спорт
ски терени коришћени су од јутра до мрака. Свим спортским
ент узијастима који су желели да се опробају у тренерском
позиву врата су била широм отворена. У то доба се подра
зумевало да школа и спорт иду заједно, а не да се млади, као
данас, опредељују за једно или за друго.
НЕБОЈША ПОПОВИЋ
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Завод за спорт је и данас установа која води рачуна о врхун
ским спортистима. Колико је важно за младе спортис те да
користе стручне услуге Завода у облас тима медицине спор
та, моторичких истраживања, дијагнос тике и психологије
спорта?
Од оснивања па до данас, Завод је значајно допринео успе
ху наших спортиста. Сигуран сам да ће тако бити и у будућ
ности. Зато мислим да сви треба да станемо иза Завода, по
готово данас, у тешким економским временима, како бивши
тако и садашњи спортисти. Да сачувамо и помогнемо нешто
што сви поштују и ван наших граница.
Како ви видите мес то Завода у свет у спорта Србије?
Многе развијене земље не могу се похвалити оваквом ин
стит уцијом. Многе моје иностране колеге говоре о Заводу
са великим поштовањем. Тако богат у медицинску докумен
тацију о спортским величинама, од 1956. године, не поседује
ниједан инстит ут за спорт у свет у. То је ризница података
чије важности нисмо довољно ни свесни.
Зато мислим да Завод у Србији и Београду заслужује сву
пажњу и поштовање, као што их има ван граница Србије.
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Ивана Максимовић Анђушић
освајачица сребрне медаље у стрељаштву 
на Олимпијским играма у Лондону 2012.
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Т

акмичили сте се и освојили бројна одличја за држав
ну репрезентацију. Какву улогу је имао Завод за спорт
и медицину спорта у Вашем спортском живот у?
Сваки спортиста има за циљ да своју вештину доведе до
савршенства, да помера границе и остави траг у свом спор
ту. Али, веома је важно да имамо на кога да се ослонимо,
некога ко о нама брине да будемо потпуно физички и пси
хички спремни. Завод за спорт и медицину спорта Србије је
инстит уција која већ годинама брине о мени. Прегледи су ту
брзи и ефикасни, људи врло професионални и позитивни,
што је од велике важности.
Физичка култ ура је некада била појам без којег је немогуће
замислити детињство или школу. Које су Ваше успомене у
вези са физичким васпитањем и спортом у школи?

ИВАНА МАКСИМОВИЋ АНЂУШИЋ
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Физичка култ ура је била један од мојих омиљених часова,
где сам могла да се опустим и уживам у спортовима које во
лим (одбојци, кошарци и фудбалу). Али, најлепше успомене
су ми са часова где смо увежбавали ритмичку гимнастику за
такмичења општинског и регионалног ранга.
Завод за спорт је и данас установа која води рачуна о врхун
ским спортистима. Колико је важно за младе спортисте да ко
ристе стручне услуге Завода у областима медицине спорта, мо
торичких истраживања, дијагностике и психологије спорта?
Тестирања су веома важна за сваког спортисту, и младог и
врхунског. Разматрајући резултате, могу се сагледати напреци
и недостаци, уопште стадијум спремности. Ту тренери игра
ју битну улогу. Конс улт ујући се са докторима и имајући пред
собом резултате прегледа и тестирања, могу да праве најбоље
планове рада и дозирају тренинге.
Како ви видите мес то Завода у свет у спорта Србије?
Иако је то у почетку моје каријере било наметнуто, сада не
могу да замислим сезону а да се на сваких шест месеци не те
стирам у Заводу. Мада живим спортским животом, битно ми је
да и тестови показују да сам здрава, спремна и да напредујем.
То што имам Завод у свом тиму чини ме сигурном и мирном.
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Владе Дивац
председник Олимпијског комитета Србије,
освајач медаља на Олимпијским играма у Атланти (1996) и Сеулу (1988),
као и на светским и европским првенствима
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Т

акмичили сте се и освојили бројна одличја за држав
ну репрезентацију. Какву улогу је имао Завод за спорт
и медицину спорта у Вашем спортском живот у?
У време када сам се ја активно бавио спортом, Завод за
спорт свакако није био на овом нивоу на којем је данас. Ми
слим да је од тог времена до данас направљен велики напре
дак и да смо добили инстит уцију која игра важну улогу у
каријери сваког спортисте.
Физичка култ ура је некада била појам без којег је немогуће
замислити детињство или школу. Које су Ваше успомене у
вези са физичким васпитањем и спортом у школи?
Увек сам волео спорт, па ми је физичко, по природи ства
ри, било један од омиљених предмета у школи. Физичко је, у
ствари, увек било време за игру.

ВЛАДЕ ДИВАЦ
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Завод за спорт и медицину спорта и данас је установа која
води рачуна о врхунским спортис тима. Колико је важно за
младе спортис те да корис те стручне услуге Завода у обла
стима медицине спорта, моторичких истраживања, дијаг
ностике и психологије спорта?
Завод за спорт и медицину спорта је инстит уција која је
данас у могућности, са својим стручњацима и технолошким
рес урсима, да нашим спортистима пружи услугу какву они
и заслужују. Било у дијагностици или терапији, спортисти
овде имају комплетну бригу и негу.
Како Ви видите мес то Завода у свет у спорта Србије?
Завод за спорт и медицину спорта видим као инстит уци
ју од велике важности за систем спорта у земљи и као ин
стит уцију у чији је развој важно улагати. На тај начин улаже
се у побољшање здравствене бриге о нашим спортистима,
што би увек требало да буде један од приоритета људима
који воде спорт у Србији. То потврђује и однос Олимпијског
комитета Србије према Заводу за спорт и медицину спорта,
јер ову инстит уцију види као један од стубова нашег врх ун
ског спорта.
104

РЕЧ ШАМПИОНА

Милена Рељин Татић
најбоља ритмичка гимнастичарка Југославије,
учесница Олимпијских игара у Лос Анђелес у (1984) и Сеулу (1988)
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акмичили сте се и освојили бројна одличја за држав
ну репрезентацију. Какву улогу је имао Завод за спорт
и медицину спорта у Вашем спортском живот у?
Мој задатак је тада био да тренирам и да се такмичим, а о
свим другим стварима бринули су мој тренер и неки други
људи. Тако је било и са прегледима и тестирањима у Заводу.
Био је то обавезан део целог процеса. Сећам се позитивне ат
мосфере, љубазних доктора који нађу времена да објасне све
што имамо да их питамо, сећам се великог броја спортиста
у чекаоници.
Физичка култ ура је некада била појам без којег је немогуће
замислити детињство или школу. Које су Ваше успомене у
вези са физичким васпитањем и спортом у школи?
Мој први сусрет са ритмичком гимнастиком имала сам
управо кроз школу и преко моје професорке физичког вас
питања Анкице Жарковић. Она нас је уводила у тајне спор
това, кроз њену селекцију и усмеравање постајали смо успе
шни спортисти у разним спортовима. Велико задовољство
и посебан значај за све нас су имали наступи за школу, на
школским такмичењима различитих нивоа.
Завод за спорт и медицину спорта и данас је установа која
води рачуна о врхунским спортис тима. Колико је важно за
младе спортисте да користе стручне услуге Завода у обла
стима медицине спорта, моторичких истраживања, дијаг
нос тике и психологије спорта?
За све младе спортисте је важно да користе услуге Завода.
На тај начин упознају и прате своје карактеристике неопход
не за постизање врхунских резултата, уз стручни надзор ко
ји их на прави начин усмерава и унапређује. Како су тренери
ти који су одговорни за рад и напредак својих спортиста,
мислим да је још важнија континуирана размена информа
МИЛЕНА РЕЉИН ТАТИЋ
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ција између тренера и стручног особља Завода у циљу по
стизања максималних резултата, на прави начин, пре свега
правилан за једног младог спортисту.
Како Ви видите мес то Завода у свет у спорта Србије?
Завод би требало да буде на високом месту у систему
спорта у Србији. Услови који постоје, пре свега у медицин
ском третману, у могућностима за моторичка истражива
ња, дијагностику и психологију спорта, уз конс ултације са
одговарајућим спортским савезима и најбољим спортским
стручњацима, требало би да омогуће велики напредак свих
спортских грана у нашој земљи. Са друге стране, Завод рас
полаже салама за тренинге и базеном, први је Национални
тренинг центар, па би, као такав, део својих активности тре
бало да усмери и на помоћ појединим Савезима, преко бес
платног коришћења термина за тренинге, што би сигурно
допринело бољим спортским резултатима. На тај начин, нај
непосредније кроз све сегменте, Завод би, уз Министарство,
имао најважнију улогу за спорт у Србији.
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Славко Обадов
професор на Факултет у спорта и физичког васпитања у Новом Саду,
освајач медаља у џудоу на европским и светским првенствима,
освајач бронзане медаље на Олимпијским играма у Монтреалу 1976.
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акмичили сте се и освојили бројна одличја за држав
ну репрезентацију. Какву улогу је имао Завод за спорт
и медицину спорта у Вашем спортском живот у?
Иако сам своје прве значајније резултате постигао 1968. и
1969, када сам освојио треће и прво место на јуниорском Пр
венству Европе, још 1966. имао сам прегледе и разна тести
рања у Заводу за спорт и медицину спорта Србије. То су би
ли одређени прегледи здравственог стања организма, као и
утврђивање и праћење развоја одређених морфолошких ка
рактеристика. Сећам се да смо радили одређене психолошке
тестове, као и тестове моторичких способности. Како смо та
да више пута у току године имали припреме у Београду, у
Спортском центру на Кошутњаку, често су тренер и људи из
Завода користили прилику за сарадњу. Тренер нам није по
дробније објашњавао улогу Завода и све оно што су они пра
тили. Први пут сам ту улогу озбиљније осетио уочи одласка
на своје прве Олимпијске игре (Минхен, 1972). Тада сам први
пут био подвргнут озбиљним тестовима моторичких и функ
ционалних способности, као и конативних карактеристика и
когнитивних способности. Сарадња припадника џудо спорта
са Заводом одув ек је била веома чврста, траје и данас.
Физичка култ ура је некада била појам без којег је немогуће
замислити детињство или школу. Које су Ваше успомене у
вези са физичким васпитањем и спортом у школи?
Физичко у школи је за мене, као хиперактивно дете, увек
био најдражи предмет. Међутим, то мени није било довољ
но. Од првог разреда осмогодишње школе одлазио сам у ве
черњим часовима у Друштво за телесно васпитање „Парти
зан“ у Новом Саду, где сам вежбао гимнастику. Мислим да
ми је одлазак на гимнастику, у мојој седмој години, пуно по
могао да стекнем основну моторику. У тринаестој, када сам
почео да тренирам џудо, био сам моторички веома обра
СЛАВКО ОБАДОВ
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зован, способан за учење
специфичних моторичких
покрета у џудоу. Данас ро
дитељи децу доводе на џу
до тренинге и пре седме го
дине, па се велика енергија
и много времена троши на
обуку полазника за опште
моторичке покрете, како
би могли да прихвате и на
уче покрете џудо техника,
који су веома сложени.
Завод за спорт је и данас установа која води рачуна о врхун
ским спортистима. Колико је важно за младе спортис те да
користе стручне услуге Завода у облас тима медицине спор
та, моторичких истраживања, дијагнос тике и психологије
спорта?
Мишљења сам да ни један врх унски спортски резултат да
нас код нас не може да се постигне а да Завод за спорт не
пропрати све активности у томе. Тренери неких врх унских
спортиста нис у довољно едуковани, слабо сарађују са Заво
дом и не учествују у отклањању одређених недостатака. Од
увек сам био противник оних тренера који „праве глупаве
спортисте“, односно не сарађују са Заводом и не уче спорти
сте (у теоријском смислу) како се стварају врх унски резулта
ти. Завод, у будућности, мора да ради на едукацији тренера
свих спортиста, укључујући и оне најквалитетније.
Како ви видите мес то Завода у свет у спорта Србије?
Завод, ту, мора да има значајније место. Више да је прис у
тан на значајним припремама квалитетних спортиста (не са
мо колективних, већ и малих спортова). Такође, не би треба
ло да протекне ни једно велико спортско такмичење (Олим
пијске и Медитеранске игре, првенства Европе и света) а да
стручњак Завода, пре свих психолози, не буде прис утан на
такмичењима. Треба да активно учествује и буде непосред
но упознат са основним проблемима у доменима којима се
Завод бави, те да помогне у отклањању.
112

РЕЧ ШАМПИОНА

Ђорђе Вишацки
генерални секретар Олимпијског комитета Србије,
освајач сребрне и бронзане медаље на светским првенствима у веслању
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акмичили сте се и освојили бројна одличја за држав
ну репрезентацију. Какву улогу је имао Завод за спорт
и медицину спорта у Вашем спортском живот у?
На жалост, у то време Завод је био у доста лошем стању,
тако да ја као спортиста нисам имао пуно прилике да осетим
вредности онога што наши спортисти данас од њега добија
ју. Тим пре ми је веома драго да се Завод развија у инстит у
цију која је од велике важности за српски спорт.

Физичка култ ура је некада била појам без којег је немогуће
замислити детињство или школу. Које су Ваше успомене у
вези са физичким васпитањем и спортом у школи?

ЂОРЂЕ ВИШАЦКИ
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Без обзира на то што сам се мимо школе бавио спортом
и имао пуно тренинга, увек сам волео физичко, јер ту сам
имао прилику да се бавим и неким другим спортовима.
Завод за спорт и медицину спорта и данас је установа која
води рачуна о врхунским спортис тима. Колико је важно за
младе спортис те да корис те стручне услуге Завода у обла
стима медицине спорта, моторичких истраживања, дијаг
ностике и психологије спорта?
Веома је важно да у Србији постоји инстит уција која се си
стемски бави спортистима. Да они у свакој прилици имају
могућност да ту пронађу све што им је неопходно у дoмену
терапије и дијагностике, као и тестирања својих способности.
Како Ви видите мес то Завода у свет у спорта Србије?
Завод је инстит уција неопходна спорт у у Србији зарад да
љег развоја. Уз све услуге које Завод пружа нашим спорти
стима, то је и место где се чувају резултати свих тестирања
и свих прегледа. Таква база података је од велике вредности,
јер омогућава анализе и истраживања у циљу системског
развоја нашег спорта.
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Јасна Шекарић
освајачица пет олимпијских медаља у стрељаштву
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акмичили сте се и освојили бројна одличја за држав
ну репрезентацију. Какву улогу је имао Завод за спорт
и медицину спорта у Вашем спортском живот у?
Завод је инстит уција која ме прати током читаве каријере.
За разлику од неких спортиста који су прегледе и тестира
ња доживљавали као морање, за мене је дружење са Заво
дом представљало право задовољство. Могу слободно да ка
жем да сам баш у Заводу за спорт открила велики део својих
спортских потенцијала и да су ми сарадници Завода помо
гли да значајно унапредим своје спортске резултате.
Физичка култ ура је некада била појам без којег је немогуће
замислити детињство или школу. Које су Ваше успомене у
вези са физичким васпитањем и спортом у школи?
Физичка култ ура је некада била „број 1“ у живот у сваког
појединца. Са великом радошћу се сећам свог школовања и
прва асоцијација на то време ми је – дружење и спорт. На
жалост, након тог „златног доба“ уследио је период урушава
ња моралних вредности у друштву, што се увелико одразило
и на ову карику у формирању здравог појединца и доброг
човека, за мене најважнију. Ипак, радује ме да се последњих
неколико година физичка култ ура (сада физичко васпита
ње) враћа на велика врата. Верујем да ћемо у наредном пе
риоду оправдати епитет „спортске нације“. Ту не мислим са
мо на спортске резултате, већ пре свега на здраво одрастање
наших најмлађих.
Завод за спорт и медицину спорта и данас је установа која
води рачуна о врхунским спортис тима. Колико је важно за
младе спортисте да користе стручне услуге Завода у обла
стима медицине спорта, моторичких истраживања, дијаг
нос тике и психологије спорта?
ЈАСНА ШЕКАРИЋ
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Иако је имао „успоне и падове“, као и скоро све инстит уци
је у нашој земљи, Завод је током свих ових деценија ипак ус
пео да очува један стални заједнички именитељ у свом раду:
бригу о спортистима. Нарочито у последњој деценији, када
не може да се не примети значајно јачање свих капацитета,
и материјалних и кадровских. Потпуно сам уверена да Завод
апсолутно не заостаје за водећим инстит уцијама овог типа
у свет у (чак је у неким сегментима нес умњиво испред). За
то бих искористила прилику да пре свега младе спортисте
упутим на Завод за спорт, јер ће на једном месту добити све
што је потребно за правилну надоградњу њихових будућих
спортских каријера.
Како Ви видите мес то Завода у свет у спорта Србије?
Место Завода је вишеструко доказано кроз његов вишеде
ценијски рад. Само постојање током шест деценија ставља
Завод на апсолутну лидерску позицију у области аналитич
ко-дијагностичке и спортско-медицинске делатности. Зато
се најискреније надам да ће се сарадња на релацији Мини
старство омладине и спорта – Олимпијски комитет Србије –
Спортски савез Србије – Завод за спорт и медицину спорта,
која је последњих година изузетна, наставити и у наредним.
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Дане Корица
саветник председника Спортског савеза Србије,
олимпијац, освајач медаља у атлетици на 
Универзијади и Балканским кросевима
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акмичили сте се и освојили бројна одличја за држав
ну репрезентацију. Какву улогу је имао Завод за спорт
и медицину спорта у Вашем спортском живот у?
Желим да изразим дубоко поштовање према овој устано
ви, која слави 60. годишњицу постојања. Уз њу смо спортски
одрастали, била нам је друга и најважнија кућа, у коју смо
долазили тражећи савете за добре спортске резултате. Сам
Кошутњак и Завод за спорт били су најомиљеније место за
спортисте, тренере и све оне који су радили у спорт у. Сви ре
презентативци Југославије боравили смо ту на припремама,
имали специјалну и контролисану исхрану, сале за тренинге,
базене за пливаче, атлетску и трим стазу, као и непрегледну
шуму за дуга трчања. Без Кошутњака и Завода се једностав
но није могло, било да се радило о здравственим прегледима
или припремама за велика такмичења. Ту су се ковале меда
ље. Нарочито се сећам боравка и припрема за Олимпијске
игре у Мексику 1968, Минхену 1972. и Москви 1980.
Припремајући се за Олимпијске игре у Минхену 1972, са
нама атлетичарима је тренирао и Мате Парлов. После ње
гових специјалних тренинга у бокс у, трчао је са нама по де
сетак километара кроз шуму Кошутњака. У то време селек
тор боксера био је Бруно Храсински, а кондициони тренер
проф. Зоран Ћирковић. Цело време користили су рес урсе
Републичког завода за спорт и медицину спорта, тесно са
рађујући са искусним стручњацима за кондиционе и психо
лошке припреме, за исхрану и освежавање после напорних
тренинга. Завод је имао најбоље стручњаке за све ове обла
сти. Ту је и Факултет спорта и физичког васпитања (ДИФ),
са својим професорима и могућностима. Значи, у Кошутња
ку је била једна заокружена целина, право спортско и научно
средиште. Готово идеално место и окружење за тренажни
процес и контролу тренираности.
ДАНЕ КОРИЦА
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Био сам тада млад и перспективан атлетичар. Живео сам у
Кутини (Хрватска), 320 километара далеко од Београда. Јед
нога дана позван сам да са својим тренером дођем у Беог рад
на тестирање, у Републички завод за спорт у Кошутњаку, и да
останем два дана. Први пут сам путовао у Београд и имао сам
велику трему. Плашио сам се шта ће ми рећи лекар у Заводу
за спорт, страховао да ми не забране да се бавим спортом (јер
сам у тринаестој години имао тешку болест зглобова и целих
седам месеци лежао у кревет у, касније имао и туберкулозу
плућа). Дочекали су нас у Кошутњаку и одмах дали прецизан
распоред тестирања за оба дана боравка. Детаљан лекарски
преглед, од стопала, преко срца и плућа, затим физички тест
на бициклоергометру, па психо тест. Конзилијум лекара је за
једно са тренером разговарао и анализирао резултате тести
рања. Дали су сагласност да наставим тренирање, али и пред
ложили како то да се ради у наредном периоду. Наложили су
да опет дођем на тестирање након шест месеци. (Контроле су
биле обавезне за чланове репрезентације два пута годишње,
по потреби и чешће.)
Према томе, Завод за спорт био је инстит уција у служби
спорта и спортиста. Касније, у тешком времену такозване
транзиције, Завод је изгубио своју улогу и сви смо били вео
ма несрећни због тога. Међутим, захваљујући Министарству
омладине и спорта Србије, као и запослених у Заводу, ова ин
стит уција се вратила на старе стазе. Желимо да Завод такав
остане и да свакога дана буде још бољи. Спорт Србије не може
без ове референтне куће и њених стручњака. И ја сам захваљу
јући овој кући остварио све моје врхунске резултате у спорт у.
Физичка култ ура је некада била појам без којег је немогуће
замислити детињс тво или школу. Које су Ваше успомене у
вези са физичким васпитањем и спортом у школи?
Физичка култура била је у оно време и часопис који су тре
нери максимално користили. Доносио је најновије стручне
новости из спорта, анализе, упутства за рад од стране најбо
љих спортиста света, имао је доста превода, али и искустава
наших најбољих стручњака у свим спортовима.
А моје искуство са физичким васпитањем у школи је веома
позитивно. У то време, физичко је схватано озбиљно коли
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ко и математика. Имали смо
спојена два часа, сви једно
образно обучени, у црним
шорцевима и белим маји
цама. Постројавање, загре
вање, упознавање са свим
справама за гимнастику, па
рад. Било је привилегија ве
жбати са наставницима у
сали за физичко. Није било
ученика који се није бавио
спортским активностима у
неким од спортских секција,
од атлетике до шаха.
Завод за спорт и данас је
установа која води рачуна
о врхунским спортистима.
Колико је важно за младе
спортис те да користе стручне услуге Завода у облас тима ме
дицине спорта, моторичких истраживања, дијагнос тике и
психологије спорта?
Завод је недељив од спорта. Један је од стубова српског
спорта и тако треба да остане. Не може се ни замислити
струка у спорт у без овог Завода. Како је још мени и мом тре
неру био незамењив, тако и сада,   када се дигао на најви
ши ниво, не може се замислити озбиљан рад без Завода. Без
стручне контроле, тестирања и анализа, па на основу тога
савета спортистима и тренерима.
Како ви видите даље место Завода у свет у спорта Србије?
Hе сме се на томе штедети, у Заводу за спорт мора да буду
ангажовани најбољи стручњаци из области спорта, спорт
ске дијагностике, превентиве и рада после разних повреда
и пауза у тренажном процес у. Не сме се пропустити набав
ка најсавременије технике за анализу и превентиву, као и за
опоравак спортиста. Сарадња са другим европским центри
ма из ове области мора да буде свакодневна и отворена.
Хвала што постојите због укупног спорта у Србији.
ДАНЕ КОРИЦА
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Владимир Батез
генерални секретар Спортског савеза Србије,
освajaч две олимпијске медаље и сребра на Светском првенству 1998.
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Т

акмичили сте се и освојили бројна одличја за држав
ну репрезентацију. Какву улогу је имао Завод за спорт
и медицину спорта у Вашем спортском живот у?
Сматрам да је улога Завода данас много значајнија за мла
де спортисте него што је била у време мог професионалног
стасавања. У моје време, улога Завода се огледала највише у
превентивним спортским прегледима, понеком тренингу и
моторичком тестирању, једном у годину дана, и то најчешће
пред неко велико такмичење.
Физичка култ ура је некада била појам без којег је немогуће
замислити детињство или школу. Које су Ваше успомене у
вези са физичким васпитањем и спортом у школи?

ВЛАДИМИР БАТЕЗ
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Кроз моје школо
вање, у релативно ма
лој средини, која није
имала услова за ба
вљење спортом као
што већина омладине
има данас, радовали
смо се одласцима на
школска такмичења.
Она су нам била ве
лика радост, јер смо
тамо упознавали нове
пријатеље и спортске
ривале. Посебан до
живљај био је повра
так са такмичења у
школу, где смо побу
ђивали дивљење осталих ученика, поготову када смо са так
мичења доносили највећа спортска одличја.
Завод за спорт и данас је установа која води рачуна о врхун
ским спортистима. Колико је важно за младе спортис те да
користе стручне услуге Завода у облас тима медицине спор
та, моторичких истраживања, дијагнос тике и психологије
спорта?
Завод је представљао врх унску установу за тестирање
спортиста. Кроз њу су пролазили сви олимпијски кандида
ти. Сада, кад су се услови променили и кад су научна сазна
ња на далеко вишем нивоу, улога Завода је још значајнија.
Посебно је важно што су капацитети ове установе такви да
могу обезбедити свим спортистима адекватна тестирања, па
се млади спортисти на време навикавају на коришћење тих
услуга.
Како ви видите мес то Завода у свет у спорта Србије?
По мом мишљењу, Завод за спорт и медицину спорта мо
гао би да се ослања на научна сазнања са матичних Факул
тета спорта, и да у сарадњи са њима доприноси праћењу и
пројектовању високих спортских резултата.
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Партнери Завода

Министарство омладине и
спорта Републике Србије

М

инистарство омладине и спорта Републике Срби
је, на челу са министром Вањом Удовичићем, нај
важнији је партнер Завода за спорт и медицину
спорта. Заједно већ дуги низ година упорно радимо на раз
вијању свих предности спорта у нашој земљи и на превази
лажењу препрека. Као стручна и референтна инстит уција у
области спорта уопште, не само врх унског, стојимо на услу
зи Министарству омладине и спорта у свим питањима од
суштинске важности за даљи развој спорта у Србији.
Задаци који су нам поверени од стране Министарства
превасходно су послови стратешке природе, то јест они по
слови који чине темељ система спорта једне државе. Свесни
смо чињенице да нам је, поред велике одговорности и оба
везе, указана и велика част да учествујемо у напорима Ми
нистарства омладине и спорта да сваком детет у спорт буде
доступан, као и да сваки врхунски спортиста добије најоп
тималније услове. На овај начин имамо могућност да заједно
мењамо ствари на боље, да исправимо грешке из прошло
сти, али и да утремо један стабилан пут ка будућности.
Управо зато, осим у изради кључних докумената из обла
сти спорта, уз пуно поверење Министарства, спроводимо све
активности у вези са матичним евиденцијама. Овај задатак
је посебно важан, јер ће први пут постојати документована,
свеобухватна база података спорта у Србији. На основу тих
драгоцених података моћи ћемо, заједно, да осмишљавамо
даље кораке.
Разумевање и ент узијазам министра Вање Удовичића, ко
ји произлазе из његове богате професионалне каријере, али
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
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и из његовог академског образовања, стручност читавог ко
легијума Министарства, уз професионализам и стручност
руководилаца Завода, показали су: када се заиста хоће, и ка
да се зна како и где, све се може. Заједно смо урадили мно
го тога, а у последње време смо посветили велику пажњу
спортском кампу „Караташ“ који нам је Министарство по
верило на управљање. „Караташ“ је можда и најсликовити
ји пример наше свестране сарадње. Финансирајући обнову
овог јединственог центра предвиђеног за младе спортисте, и
имајући поверење у Завод да ће камп водити професионал
но, унапређујући и врхунски спорт и квалитетне садржаје
за најмлађе, Министарство омладине и спорта је показало
колика је важност квалитетне сарадње међу свим референт
ним организацијама у области спорта.
Завод за спорт и медицину спорта представља кровну ин
стит уцију у области спорта – овај стат ус нам је доделило
управо Министарство омладине и спорта Републике Србије.
Овако важан положај је резултат сарадње и заједничких на
пора, поврх свега и заједничке иницијативе за позитивним
променама, вере да то заједно можемо. То нас чини, у исто
време, и захвалним и поносним.
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
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Град Београд

С

арадња Завода за спорт и медицину спорта Срби
је и Града Београда почела је још по оснивању на
ше установе. С обзиром на то да се увек налазимо у
главном граду, сарадња са градским инстит уцијама, по при
роди ствари, била је неопходна. Она је и пример успешне
сарадње између републике и града. Током година наше две
инстит уције постале су више од партнера, постали смо при
јатељи уједињени у напорима да београдској деци помогне
мо у здравом развоју.
Пре скоро пола века, тачније 1973. године, у Београду је
почео да функционише систем под називом „Стално праће
ње физичког развоја, физичких и функционалних способно
сти деце и омладине Београда“. Тај систем сталног праћења
раста и физичке способности београдске деце успостављен
је одлуком Градског секретаријата за образовање. Годишње,
обу хватао је мерења и до 200 хиљада београдских учени
ка основних и средњих школа. Већ на самом почетку, ре
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зултати истраживања показали су
да физичке способности деце и
омладине стално опадају, због
високоурбаног начина живота,
као и смањених могућности и по
треба за кретањем. Било је јасно да
се развој и физичке способности
деце морају стално пратити, како
би благовремено биле предузима
не мере за заустављање или убла
жавање негативних трендова.
Због ратних прилика у земљи у то
ку 1999. године, овај систем, који је знат
но утицао на раз
вој младих, пре
стао је да функ
ционише. Чита
ву деценију није
било систематске
бриге о физич
ким и функцио
налним способ
ностима београд
ских ђака.
Недавно је покренута иницијатива за поновно активира
ње овог вредног пројекта, сада с усредсређењем на ученике
основних школа. Тим експерата Завода за спорт и медици
ну спорта израдио је нови пројекат, у складу са најнови
јим технолошким и научним достигнућима. Резултати ис
питивања послужиће првенствено Граду Београду, затим
и осталим релевантним установама, за креирање страте
гија унапређења општег здравља и физичке способности
деце, посебно путем развојних мера у области физичког
васпитања.
Сарађивали смо и на бројним другим пројектима и ак
тивностима, увек успешно. Међутим, посебно нам је драго
да поново сарађујемо са Градом Београдом у заједничкој ак
цији на добробит деце, јер овакви пројекти су од стратешке
важности за цело друштво и државу.
ГРАД БЕОГРАД
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Антидопинг агенција Србије

З

авод за спорт, поменули смо већ, био је својеврсна
претеча данашње Антидопинг агенције Републике Ср
бије. Пре више од четрдесет година, управо у Заводу
је отворена анти-допинг лабораторија, тада најмодерније
опремљена. Задатак те лабораторије био је да идентификује
оне спортисте који у току својих припрема злоупотребљава
ју стимулативна средства и анаболике.
Антидопинг агенција Републике Србије основана је Зако
ном о спречавању допинга у спорт у из 2005. године, а рад
је почела 2006. Имајући у виду природу посла којим се баве
наше установе, првенствено у области врх унског спорта, са
радња је од почетка била ваљана, у доброј вери, заснована
на начелима професионализма и на посвећености правим
вредностима. Обострана намера у овом чврстом партнер
ству је да врхунски спорт у Србији не заостаје за светским
стандардима.
Ова важна и снажна сарадња највише се огледа у кон
стантној размени драгоцених сазнања, кроз заједничке про
јекте и посебно осмишљене едукативне циклусе на којима
учествују колеге из обеју инстит уција. Кооперација наше
две установе треба да послужи као пример свим другим ор
ганизацијама које деле заједничка интересовања и чији се
општи циљеви могу назвати заједничким.
Заводу је велика част што нам је Антидопинг агенција Ср
бије постојан партнер, са којим се заједно боримо за квали
тетнији спорт у Србији.
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Олимпијски комитет Србије

К

ада је пре шест деценија основан, осим унапређења
читавог концепта и праксе физичке култ уре на те
риторији СФРЈ, Завод је имао задатак да унапреди и
врх унски спорт. Олимпијске игре, као највећи међународ
ни спортски догађај, биле су посебно значајне. Југословен
ски званичници били су свесни чињенице да је успешност
у међународном спорт у важан спољнополитички инстру
мент који непроцењиво доприноси позитивној слици земље
у свет у. Управо стога је била неминовна сарадња Завода као
стручне установе и Југословенског олимпијског комитета
као организације чија су делатност Олимпијске игре.
ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ
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Заједнички напори и труд су брзо дали резултате. Врхун
ски спортисти, односно олимпијске наде, редовно су посе
ћивали Завод. Са њима су радили врх унски стручњаци из
области спорта и медицине спорта. Експерти у својим по
љима, специјалисти медицине и других области, активно су
радили током целе године, касније и током читавог олимпиј
ског циклуса. Спортисти и тренери су добијали конкретна
усмеравања, од психолошког саветовалишта, преко исправ
не исхране до интензитета тренинга и медицинских прегле
да. Исте године када је основан Завод одржане су Олимпиј
ске игре у Мелбурну. Фрањо Михалић, који је током своје
тркачке каријере био стални корисник Завода, освојио је
сребрну медаљу. Медаље су се низале и на наредним Играма,
где били прис утни и стручњаци Завода, како би на лицу ме
ста пружили помоћ и знање.
Сарадња са Заводом тадашњег Југословенског а сада
Олимпијског комитета Србије функционисала је беспрекор
но. Обе организације, можда најважније у области врхун
ског спорта, доиста су дале свој максимум за унапређење
олимпијских постигнућа. Везује нас заједничка посвећеност
олимпизму као концепт у највиших вредности у спорт у, ве
зује нас дух такмичарске жеље да постигнемо најбоље, на
крају везује нас и вера у наше младе спортисте са којима за
једно радимо.
У Заводу за спорт и ме
дицину спорта Републике
Србије боравили су број
ни олимпијски шампиони
и такмичари. Тако, и да
нас се код нас скоро сва
кодневно може срести не
ко од наших олимпијаца.
Заједно смо освојили на
десетине медаља. Надамо
се да ћемо и на предстоје
ћим Олимпијским играма
у Рију новим златним од
личјима крунисати наше
заједничке напоре.
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Спортски савез Србије

С

портски савез Србије и Завод за спорт и медицину
спорта везани су нераскидивим везама. То постаје
још јасније када се зна да је 1953. године тадашњи
Савез спортова Југославије, односно Савез спортова Србије,
основао Спортски инстит ут који је директна претеча дана
шњег Завода.
Заједнички корени и почеци у великој мери су одредили
и даљи ток успешне сарадње која опстаје и развија се већ
више од шест деценија. Спортски савез Србије има једну од
најважнијих улога у свет у спорта. У његовој надлежности
су сви спортски савези са својим клубовима, што значи да
функционисање спорта у земљи у великој мери зависи од
рада Савеза.
СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
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Повезује нас заједничка брига о добробити спортиста и
брига о стварању најоптималнијих услова за развој спор
та уопште, не само врх унског. Заједничким дугогодишњим
залагањем и радом, и низом акција које смо спровели као
партнерске инстит уције, битно смо утицали на спортску
сцену Србије.
Заједно публикујемо резултате спортиста постигнуте на
већим такмичењима. Можда још важније, трудимо се свих
365 дана у години да врх унских резултата буде што више
и да медаље буду што бројније. Нашу заједничку мисију у
унапређивању спорта у Србији најбоље карактерише синер
гетски приступ, у ком обе стране дају најбоље, затим дина
мичан свакодневни темпо и, најбитније, заједничка визија
система спорта у Србији као дела функционалне целине др
жавне политике.
Будући да у обема установама раде врх унски спортисти
и стручњаци из света спорта и медицине спорта, јасно је да
оваква синтеза добре воље, спортског духа и стручности до
носи најбоље резултате, оне које сви пуног срца славимо.
Овом приликом Спортски савез Србије и Завод за спорт
и медицину спорта славе шест деценија успешне сарадње,
шест деценија медаља и заједничких напора да спорт и зе
мљу у којој живимо учинимо бољим.
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Завод данас

Модерна установа

Д

анас је Завод модерна установа у којој ради високо
квалификован стручни кадар. Прате се и примењу
ју најновија стручна и научна достигнућа у области
спорта, физичке култ уре, медицине спорта, психологије и
многих других научних дисциплина. Најсавременија опре
ма, уз драгоцене људске рес урсе, чини Завод јединственом
професионалном инстит уцијом која бројним корисницима
пружа услуге највишег квалитета. Управо ова чињеница ни
је се мењала током шест деценија нашег постојања, јер од
почетка до сада Завод је задржао своје престижно место, не
само код нас већ и у свет у, управо захваљујући томе што
смо увек били корак испред, и стручно и технолошки. Кроз
стални мониторинг општег, али и посебних стања у спорт у
и физичким активностима у нашој држави, кроз непреста
но усавршавање методологије и технологије стручног рада,
уз контролу тренираности спортиста и подстицајне струч
не савете, Завод немерљиво доприноси спортској пракси.
Пружајући широк спектар услуга и градећи поуздан систем
подршке, уз стално стручно усавршавање кадрова, Завод
за спорт и медицину спорта активан је чинилац и носилац
стратегије спорта Србије.
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Инфраструкт ура Зaвoдa

У

сред прелепе шуме, у некадашњем одмаралишту
племства Београда и Србије, у срцу Кошутњака, на
лази се комплекс Завода за спорт и медицину спорта.
Читав комплекс, сви објекти и терени Завода, простире се на
скоро 43 хектара.
У Управној згради сe налазе: Сектор за медицину спор
та, Сектор за стручни и развојно-истраживачки рад у спор
ту и Сектор за економско-финансијске и правне послове. У
оквиру Сектора за стручни и развојно-истраживачки рад у
спорт у је и Информационо-документационо одељење (ИН
ДОК) и библиотека. Друго здање које се истиче јесте Дом
спортова, наравно и пратећи спортски објекти, као што су
атлетски стадион, трим стаза, терени на отвореном и читав
комплекс отвореног пливалишта. На улазу у просторије За
вода постоје рампе за особе са инвалидским колицима, док
је у Управној згради инсталиран степенишни лифт с плат
формом. Дом спортова поседује лифт, као и свлачионице са
тушевима и тоалетима прилагођеним особама са инвалиди
тетом, како би неометано и достојанствено могли да се баве
спортским активностима.
За младе и перспективне спортисте Завод има на распо
лагању и Спортски камп „Караташ“, у општини Кладово, у
близини Хидро-електране „Ђердап“. Комплекс се простире
на 16 хектара и поседује све неопходне спортске капацитете
за боравак и припреме младих спортиста.
У новом Закону о спорт у, Завод је добио стат ус Првог на
ционалног тренинг центра. Престижни стат ус доноси оба
везу организовања и реализовања континуираних тренинга,
као и завршних припрема перспективних и врх унских спор
тиста. Ти спортисти припадају националним спортским са
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везима и другим спортским организацијама чији су програ
ми од општег интереса у области спорта.
У оквиру Првог националног тренинг центра, на распола
гању спортистима и рекреативцима је Дом спортова. Обје
кат има најсавременије услове за широк спектар спортских
активности, на простору од преко 5.000 квадратних метара.
У оквиру мултифункционалног комплекса Дома спортова
налазе се:
• Хала (одбојка, кошарка/баскет, рукомет, мали фудбал,
ритмичка гимнастика, бадминтон)
• Сала за џудо
• Мултифункционална сала (одбојка, кошарка, мали фуд
бал)
• Сала за гимнастику
• Теретана
• Базен (25 метара)
• Сауна
• Кабинет за рехабилитацију/амбуланта
• Пратећи простори (свлачионице, тоалети, магацински
простор).
Поред затворених простора за спортске активности, у
комплекс у Завода налазе се и отворени терени за:
• Одбојку
• Кошарку/баскет
• Рукомет/мали фудбал
• Фудбал (2)
• Мали фудбал (вештачка трава)
• Тенис (6, шљака и тврда пoдлoга)
• Боћање
• Мини голф.
Завод посебно издвајају Атлетски стадион и Трим стаза,
на којима се свакодневно припрема велики број спортиста,
односно рекреира знатан број грађана.
Како би допринео развоју и унапређењу атлетике, „краљи
це спортова“, Завод је реновирао Атлетски стадион. Поста
вљен је нов дренажни систем, проширен број стаза, изливе
на нова тартан подлога, а урађене су и нове јаме за скокове.
Стадион испуњава услове за одржавање мањих такмичења.
У близини се налази и бацалиште за куглу. Стадион поседује:
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• Шест стаза
• Две јаме за скокове у даљ / троскок
• Залетиште за скок увис / скок с мотком
• Издвојени део са 1.700 места за гледалиште.
Трим стаза је изграђена почетком седамдесетих година
прошлог века и један је од најпознатијих спортских обје
ката у Кошутњаку. У том периоду била је пос ута иглица
ма четинара, али је током времена изгубила своју функцију
због вишедеценијског необнављања. Министарство омла
дине и спорта је, на иницијативу заинтересованих грађа
на, донирало средства за њену адаптацију и санацију. Циљ
ревитализације Трим стазе било је унапређење спорта и
рекреације.
Обновљена Трим стаза, која данас поседује и соларне лам
пе за осветљење како би се могла користити и у вечерњим
сатима, налази се на 250 метара надморске висине. Дугач
ка је 1.200 метара, широка 1,6 метара. Стаза је са обе стра
не оивичена дрвеним праговима, постављена је дренажа и
прекривена је дрвеном пиљевином. Дуж стазе правилно је
распоређено 16 станица за вежбање, које не ремете природ
ни амбијент шуме. Испред сваке од њих је табла са редним
бројем и називом вежбе, упутством о правилном начину из
вођења, обавештењем о тежини задатка и дозирању оптере
ћења. Вежбе су прилагођене свим категоријама корисника.
Да би се помогло онима који вежбају, на стази су додатно
обележена растојања на сваких 100 метара.
Трим стаза је једна од могућности за укључивање у фи
зичко вежбање без додатних материјалних улагања за уче
снике. Предлажемо свима да се придруже великом броју на
ших корисника кojи рeдoвнo и сaмoстaлнo вeжбajу. Ово је
један од најбољих нaчина за oдржавање висoког нивoа фи
зичких способности, неопходних за очување квалитетног
начина живота.
У склопу плана ревитализације и побољшања услуга
Спортског кампа „Караташ“, који је Завод у новембру 2014.
године добио на управљање, а са циљем да се омогући обу
хватнија припрема спортиста, изграђена је трим стаза дужи
не 1.200 метара, ширине 1,2 метра, и један полигон за вежба
ње са пет сетова справа.
ИНФРАСТРУКТУРА
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Отворено пливалиште „Кошутњак“ бисер је Завода.
Комплекс отвореног пливалишта обу хвата пет базена
(олимпијски, „школски“, „рекреат ивни“ и „дечији“, као и ба
зен за скокове у воду), са неопходном пратећом инфраструк
туром. Поред олимпијског базена налазе се трибине капаци
тета 650 места. У склопу овог комплекса су и управна зграда,
амбуланта, теретана, терен за одбојку на песку, ресторан и
два кафеа.
Објекат је грађен уз финансијску подршку Града Београ
да, у периоду од 1967. до 1972, за потребе одржавања Првог
светског првенства у воденим спортовима у Београду 1973.
Такмичење у пливању, ватерполу (мушкарци), синхроном
пливању (жене) и скоковима у воду било је од 13. августа до
9. септембра 1973, под окриљем ФИНА (Fédération Internati
onale de Natation Amateur). У Кошутњаку је одржано такми
чење у скоковима у воду 4. септембра. Једно од бројних так
мичења одржаних на Отвореном пливалишту „Кошутњак“
је и Првенство у скоковима у воду на Унивeрзиjaди 2009.
За потребе ватерполо репрезентације и пливања у пе
риоду од септембра до почетка купалишне сезоне преко
олимпијског базена подиже се балон. Овај простор је досту
пан репрезентативним селекцијама у воденим спортовима,
спортским и рекреативним пливачким клубовима и грађан
ству. У склопу базена је и затворени објекат са свлачиони
цама капацитета за 200 корисника, које могу користити и
инвалидна лица.
Када временски услови дозвољавају, могуће је и ноћно ку
пање.
На Отвореном пливалишту
„Кошутњак“, поред пливања,
могу се организовати тре
нинзи спортиста у воденим
спортовима, такмичења, обу
ка пливања, семинари и ради
онице.
Одлична инфраструкт ура
и врх унски стручни кадрови,
специјалисти у својим обла
стима, чине срж рада Завода.
ИНФРАСТРУКТУРА
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Спортско-медицински 
прегледи

Н

а основу Закона о спорт у (Службени гласник РС, бр.
24/11 и 99/11 - Др. закон), у Правилнику о утврђива
њу способности спортиста за обављање активно
сти и учествовање на спортским такмичењима (Службени
гласник РС, бр. 15/2012) наводи се у члану 1. да „у спортском
такмичењу може учествовати спортиста коме је у периоду
од шест месеци пре одржавања спортског такмичења утвр
ђена општа здравствена способност за обављање спортских
активности, односно делатности“. У члану 2. наведено је да
„oпшт у и посебну здравствену способност спортиста так
мичара утврђује надлежна здравствена установа, односно
завод надлежан за спорт и медицину спорта, у складу са
законом и овим правилником“. Чинећи по закону, Завод за
спорт и медицину спорта води рачуна о утврђивању способ
ности спортиста за обављање активности и такмичења. Бри
не о томе да спортисти буду здрави, делујући проактивно и
превентивно, али и реагујући на евент уалне проблеме, када
кориснике упућује другим специјалистима медицине.
Спортско-медицински прегледи се прилагођавају узрасту,
полу, врсти спорта, дужини спортског стажа и рангу такми
чења испитаника. Сходно захтевима, прегледи и мерења се
могу радити у лабораторијама Завода или на терену.
У зависности од потреба могу се применити:
• периодични прегледи (на 6 месеци)
• контролни прегледи (провера спортске форме)
• ванредни прегледи (према индикацијама)
• специфични прегледи по стат ут у гранског спортског са
веза.
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Завод поседује богат у базу података о тестирањима која је
систематизована према:
• спортским дисциплинама
• узрасним категоријама
• ранговима такмичења.
Овако богат скуп вредних података на једном месту, и то
података добијених директно из дугогодишње праксе, права
је ризница за истраживаче и специјалисте у области меди
цине спорта.
Диjaгнoстикa зa oсoбe кoje сe рeкрeaтивнo бaвe спoртoм
Здравље је у директној вези са физичким вежбањем. Ме
ђутим, стално бављење физичким aктивнoстима пoвлaчи
собом и oдрeђeнe фaктoрe ризикa пo здрaвљe вежбача. Jeднa
oд мoгућнoсти дa сe смaњe ти ризици je дa сe прeтхoднo
извршe нeoпхoдни функциoнaлни и мoтoрички прeглeди
који могу да идентификују потенцијалне претње по здра
вље. Уз помоћ наших стручњака, а на oснoву дoбиjeних
рeзултaтa, ове ризике је могуће уклонити или их свести на
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минимум. Неки од начина да се неу тралишу ризици јесте
плaнирaњe индивидуaлних прoгрaмa вeжбaњa и континуи
рано прaћeњe нaпрeткa вeжбaчa, уз рад на бoљој мoтивaциjи
при вeжбaњу.
У здрaвствeни прeглeд спортиста спадају:
• Лaбoрaтoриjскe aнaлизe крви
• Антрoпoмeтриjскa мeрeњa
• Кардиолошки преглед
• Анaмнeза
• Прeглeд пo систeмимa
• Пoстурaлни стaтус: прeглeд кичмeнoг стубa, груднoг кo
шa и стoпaлa
• Функциoнaлнa тeстирaњa рeспирaтoрнoг и кaрдиoвaску
лaрнoг систeмa
• Стоматолошки преглед
Завод за спорт и медицину спорта не посвећује пажњу са
мо физичком стат ус у спортиста и рекреативаца, већ и пси
холошком стат ус у учесника у спорт у. Здрав дух и здраво
тело су два међусобно повезана концепта која се узајамно
надограђују, и на тај начин их Завод и третира.
ПОГЛАВЉЕ
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Прoцeнa психoлoшкoг
стaтусa

П

сиходијагностика и процена психолошке припре
мљености спортиста одвија се кроз:
• Утврђивање профила личности
• Утврђивање мотивације спортиста
• Утврђивање когнитивне и интелект уалне способности
• Утврђивање психомоторичке реакције
• Процену психодинамике спортских тимова – социоме
трија
• Процену сагорелости спортиста
• Процену спортске такмичарске анксиозности
• Процену општег и спортског самопоштовања и самопо
уздања.
На основу добијених података, психолози припремају из
вештај са препорукама и у случајевима када је то неопходно
врше се:
• Саветодавно-конс ултативни рaд сa спoртистимa, пoрo
дицaмa и трeнeримa
• Психoлoшкa eдукaциja и психoлoшкa припрeмa зa тaк
мичeњe спoртистa и трeнeрa
• Тeстирaњe и трeнинг Biofeedback мeтoдoм (унaпрeђeњe
eфикaснoсти и пoбoљшaњe мeнтaлнoг функциoнисaњa
спoртистa).
Битно је напоменути да Завод, захваљујући вишедецениј
ском раду у области психологије спорта, поседује једну од
најбогатијих база података о психолошким тестирањима
спортиста у региону.

ПРОЦЕНА ПСИХОЛОШКОГ СТАТУСА
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Моторичка тестирања 
и дијагностика у спорт у

У

Заводу за спорт и медицину спорта функционише и
Центар за моторичка тестирања. Лабораторије Цен
тра опремљене су технолошки најмодернијим мер
ним уређајима који се константно унапређују, док се сам
рад одвија према највишим стандардима и критеријумима
у овој области. Ова делатност је једна од примарних у нашој
установи и једна од најстаријих. У Центру раде висококва
лификовани реномирани спортски стручњаци, који у својим
мерењима обу хватају све аспекте значајне за дијагностику
тренираности спортисте и идентификацију фактора ризи
ка. Поред мерења, на изокинетичком динамометру спортски
стручњаци Завода спроводе и програме рехабилитације.
Моторичка тестирања обу хватају:
• Лабораторијска
• Изокинетичка
• Теренска тестирања која пружају могућност за утврђи
вање слабости и предности тестова за различите спортове у
специфичним условима.
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Физикaлнa мeдицинa 
и рeхaбилитaциja

У

Заводу се негује комплексан, мултидисциплинарни
приступ дијагностици и процени стања коштаномишићног система, у који су укључене:
• Физикална медицина
• Рехабилитација (односно физикална терапија)
• Кинезитерапија
• Корективна гимнастика.
Делујемо и превентивно, проактивно и реактивно, што
значи да наши стручњаци раде и на следећим пољима:
• Диjaгнoстика, прeвeнциjа и тeрaпиjа спoртских пoврeдa
и других aку тних и хрoничних бoлних стaњa
• Утврђивaњe пoстурaлнoг стaтусa.

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
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Рекреација

З

авод за спорт и медицину спорта Републике Србије
од свог оснивања био је одговоран за омасовљавање
и унапређење ставова о важности физичке култ уре.
Термин физичка култура је одавно замењен неким дру
гим терминима, модернијим, али је задатак Завода остао
исти – интегрисање што већег броја грађана у рекреатив
не активности, посебно деце и особа треће генерације.
Као установа која у својим кадровима има заиста свестра
не и драгоцене стручњаке, и као инстит уција са дугогоди
шњим искуством и бројним објектима за спорт и рекре
ацију, Завод представља једну од најреферентнијих уста
нова за пружање услуга у области рекреације у Србији. С
тим у вези, пажљиво биран тим педагога физичке култ уре
у Одељењу за физичко васпитање и рекреацију оформио
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је и обликовао рекреативне садржаје прилагођене полу,
узрасту и потребама савременог човека.

Бесплатне школе спорта за ученике
на зимском и летњем распус ту
У Заводу се већ дуги низ година у време зимског и летњег
школског распуста, у сарадњи са Градским секретаријатом
за спорт и омладину, реализују спортско-рекреативни про
грами за ученике основних и средњих школа. Сваке годи
не неколико хиљада школараца савлада основне елементе
пливања, превентивно-корективне гимнастике, акробати
ке, стоног тениса, кошарке, одбојке, аеробика, џудоа и са
моодбране, одбојке на песку, оријентиринга, „бич волеја“ и
осталих спортско-рекреативних садржаја.

Рекреација за старије суграђане
Завод поклања велику пажњу и рекреацији најстаријих
суграђана, тако да се последњих година у Дому спортова
реализује програм „Рекреативно пливање трећег доба 50+“,
који годишње окупи више од 700 старијих лица, оба пола.
РЕКРЕАЦИЈА
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И

нформационо-документациона делатност једна је
од најзначајнијих у Заводу. Подразумева континуи
рано прикупљање и документовање свих информа
ција и података који су значајни за праћење развоја спорта у
Србији, али и трендова развоја спорта у свет у.
Делатност ИНДОК одељења подразумева:
• Вођење матичних евиденција у систему спорта Републи
ке Србије
• Континуирано праћење резултата спортиста Србије, по
себно освајача медаља
• Организовање стручних скупова (семинара, саветовања,
округлих столова...), у циљу перманентног усавршавања
стручњака који раде у спорт у
• Истраживачко-развојну делатност, прикупљање и обра
ду аналитичке документације, израду анализа и одређе
них стратешких докумената за потребе Министарства
омладине и спорта
• Богат у стручну библиотеку намењену експертима који
раде у спорт у
• Издавачку делатност за потребе стручног кадра у спорт у.

Библиотека
Непосредно по оснивању Завода, формирана је и његова
библиотека која прикупља, чува и даje на коришћење лите
рат уру из области физичке култ уре и спорта, као и публи
коване стручне радове сарадника. Проширивањем делатно
сти Завода, и сама библиотека проширује структ уру фонда.
Осим публикација које се односе на спорт и физичку кул
туру, сакупља и литерат уру из медицинских наука и здрав
ИНДОК
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ствене заштите. Од 24. септембра 2007. године библиотека
Завода је уписана у регистар Библиотеке града.
Протеклих година библиотека је у потпуности ренови
рана. Књижни фонд садржи близу 10.000 јединица. Чине га
стручне монографске и серијске публикације (часописи и
новине, алманаси, годишњаци, зборници, извештаји, стати
стички билтени, библиографије...), мањи број докторских
дисертација и магистарских радова запослених, докумен
тација и радови сарадника Завода, као и ретке старе књиге.
Структ ура фонда се углавном односи на спорт уопште,
појединачне спортове, спорт инвалида, спортска такмиче
ња (олимпијске и медитеранске игре, светска и европска
првенства, школска такмичења итд.), образовање кадрова у
спорт у (професора, тренера), физичко васпитање и рекре
ацију (у предшколском узрасту, у школама, у радним орга
низацијама), истраживања у физичкој култ ури, медицину,
биохемију, биофизику, биомеханику, психологију, спорт
ску психологију, педагогију, антропологију, антропометри
ју, андрагогију, социологију, грађевинарство и архитект уру
(спортских објеката, терена за рекреацију, базена).

Матичне eвидeнциje
Вођење матичних евиденција у области спорта је посао
поверен Заводу за спорт и медицину спорта, уређен Зако
ном о спорт у Републике Србије из 2011. године. У Закону
о спорт у из 1996. било је прописано да се започне проје
кат матичних евиденција, али је тек шеснаест година ка
сније отпочела његова реализација. Матичне евиденције
данас представљају примарну базу података о спорт у Ср
бије. Можда најважнији аспект Матичних евиденција јес у
спортски објекти, с обзиром на то да се кроз ову свеобу
хватну платформу може пратити и укупна спортска ин
фраструкт ура Србије.
Правилник регулише седам области у којима се воде ма
тичне евиденције:
1) Категорисани и други спортисти такмичари
2) Предузетници у спорт у
3) Организације у области спорта
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4) Спортски стручњаци и стручњaци у спорт у
5) Реализатори програма којим се остварује општи инте
рес у области спорта
6) Спортски објекти
7) Међународне спортске приредбе у Србији.
Овaj капитални пројекат, од изузетне важности за државу,
омогућава уређивање многих области у спорт у Србије, исто
времено чинећи централно место на коме се обједињују нај
квалитетније информације у вези са спортом у нашој земљи.
Поред тога, нa oснoву пoдaтaкa уписaних у мaтичну
eвидeнциjу, спoртски oбjeкти кojи су испунили услoвe
прeдвиђeнe Прaвилникoм o нaциoнaлнoj кaтeгoризaциjи
спoртских oбjeкaтa рaнгирaју се у jeдну oд три прeдвиђeне
кaтeгoриjе.
У складу са Законом о спорт у (Службени гласник РС, бр.
24/11 и 99/11 – др. закон), а на основу Правилника о на
ционалној категоризацији спортских објеката (Службени
гласник РС, бр. 103/13), Завод за спорт и медицину спорта
Републике Србије извршио је крајем 2014. прво рангирање
спортских објеката.
У циљу уређењa система спортске инфраструкт уре у Ср
бији, категоризација спортских објеката један је од корака
ка стварању могућности за адекватно праћење стања спорт
ске инфраструкт уре, планирање развоја и унапређење ове
области.
Уписом података у мaтичнe eвидeнциje стичу се и услoви
да се кoнкурише зa финaнсиjскa срeдствa из буџeтa зa
oдржaвaњe, рeкoнструкциjу и/или oбaвљaњe спoртских aк
тивнoсти и дeлaтнoсти.
ИНДОК
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Надзор над стручним 
радом у спорт у

Н

а основу Закона о спорт у, стручни надзор у области
спорта на територији Србије врши Завод за спорт и
медицину спорта, као поверени посао. Према Пра
вилнику о надзору над стручним радом у области спорта
(члан 2) – „надзор над стручним радом у области спорта
врши се у свакој организацији у области спорта и над ра
дом сваког спортског стручњака и стручњака у спорт у који
обављају спортске активности и делатности на територији
Републике Србије“. У складу са Законом и Правилником, у
претходном периоду сарадници Завода утврдили су Про
токол реализације надзора над стручним радом у области
спорта и израдили сву потребну документацију за потребе
спровођења надзора. У 2015. години обавили су на територи
ји Србије 118 надзора над стручним радом у области спорта,
од чега 111 редовних и 7 ванредних.
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Хотел „Трим“

К

ада је планирана изградња Завода, тада најмодерни
јег мултифункционалног спортског и спортско-ме
дицинског комплекса на Балкану, водило се рачуна о
сваком детаљу. Југославија је имала око 20 милиона станов
ника, а спортисти, репрезентативци, долазили су и из нај
удаљенијих крајева земље. Прегледи и тестирања у Заводу
су због своје природе захтевали време, односно прис уство
спортисте у трајању од неколико дана. Било је предвиђено
да припреме врхунских спортиста трају и неколико недеља.
Хотел „Трим“ је настао као смештај за врх унске и категори
сане спортисте, довољно простран и комфоран да угости
најбоље од најбољих.
Пејзаж у коме се Хотел „Трим“ налази је скоро бајковит.
Шума која окружује објекат и сама локација на брду зими
дају утисак чаробног места у планинама, док се у летњим и
пролећним месецима претвара у оазу за бег од врелине. Уда
љен је шест километара од центра Београда и 26 километара
од аеродрома „Никола Тесла“.
Хoтeл „Tрим“ је данас отворен за све госте, иако спортисти
имају приоритет. Добродошлицу пружа професионално осо
бље, а гостима је на располагању дванаест jeднoкрeвeтних и
једанаест двoкрeвeтних сoбa. Посебну понуду чини aпaртмaн
у глaвнoj згрaди. Осим главног здања, Хотел „Трим“ има и та
козвани депанданс где може да угости око 30 особа у четири
jeднoкрeвeтнe, три двoкрeвeтнe и три трoкрeвeтнe сoбe.
Осим локације какву нема ниједан други хотел у Бео
граду, природе и мира који се може наћи у хотелу „Трим“,
додатан угођај пружају модеран дизајн и собе у којима су
кревети специјално дизајнирани за спортисте, дугачки 210
центиметара.
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Ресторан хотела „Трим“ је надалеко познат, и гости из
целе Србије га често посећују, посебно у летњим месецима.
Тада је попуњено свих 110 места и врви од жагора деце ко
ја се играју у спeциjaлнo изгрaђeном, безбедном прoстoру
зa игру.
У зимским данима, камин, ентеријер у природном дрве
ту и стаклу, са погледом на снежну шуму, пружају изван
редан угођај за оне који одаберу неко од 80 места у унутра
шњем делу.
Није само амбијент оно што привлачи посетиоце, већ и
изузетни кувари који креирају разноврстан јеловник. При
прему тих врх унских јела могуће је врло брзо прилагодити
пoтрeбaмa гoстиjу. За спортисте је у понуди посебан јелов
ник, који су осмислили врх унски нутриционисти, адапти
билан према специфичним захтевима спорта и тренажног
процеса у коме се спортиста налази.
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Хотел „Трим“ поседује и савремено опремљену кoнфeрeн
циjску сaлу за око 40 људи, пoгoдну зa рaзнe врстe скупoвa.
Сaлa je климaтизoвaнa, oпрeмљeнa видeo прojeктoрoм и
другом нeoпхoдном опремом. Додатна услуга за органи
заторе семинара, радионица, конференција јесте кeтeринг
сeрвис са одличном понудом.
За госте који долазе сопственим превозом, Хoтeл поседу
је пaркинг са 40 мeстa.
Хoтeл „Tрим“ сe нaлaзи у самом средишту комплекса За
вода, па су у непосредној близини сви спортски капацитети
Завода. Зaинтeрeсoвaни спoртисти и рeкрeaтивци мoгу дa
трeнирajу у Дoму спoртoвa (мултифункционална дворана,
сала за борилачке спортове, теретана, мултифункционална
сала, базен), нa Aтлeтскoм стaдиoну и другим oтвoрeним
тeрeнимa (одбојкашки, кошаркашки, за мали фудбал, боћа
ње, мини голф, базени).
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Спортски кaмп „Кaрaтaш“

У

новембру 2014. године, одлукoм Влaдe Србиje, Спорт
ски кaмп „Кaрaтaш“ je прeдaт нa упрaвљaњe Зaвoду
зa спoрт и мeдицину спoртa. Тимe су прoширeни
кaпaцитeти и стручнo дeлoвaњe вoдeћe устaнoвe у oблaсти
спoртa у Србиjи.
„Кaрaтaш“ сe нaлaзи у истoчнoj Србиjи, у oпштини Клa
дoвo, нa самој oбaли Дунaвa. Кoридoр 7, или Дунaвски кoри
дoр (дугачак 2.300 километара), jeдaн је oд нajвaжниjих eв
рoпских праваца. Зajeднo сa Рajнoм и Majнoм, нajвaжниjи је
вoдeни пут нa кoнтинeнту, што представља велику олакши
цу за тимове из иностранства којима је „Караташ“ домаћин
током припрема.
Камп је лоциран и уз једну од најпопуларнијих бицикли
стичких рута „EурoВeлo 6“, која се протеже од Атлантика до
Црног мора. У окружењу „EурoВeлo 6“ налазе се морске оба
ле, реке, дворци, што заједно са равном топографијом за сва
ког бициклисту представља туристичко путовање из снова.
Спортски камп „Караташ“ идеално је место за предах и бо
равак бициклиста на том пут у.
Кaмп имa вeoмa дугу трaдициjу. Збoг лoкaциje и oдличнe
инфрaструктурe, од оснивања је биo пoзнaт кao одлично
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мeстo зa припрeмe спoртистa. „Караташ“ пoсeдуje сву нео
пходну прaтeћу инфрaструктуру зa вишe oд 20 спoртoвa –
oтвoрeнe терене (кошарка, фудбал, тенис, базен) и спортске
објекте (хaлa, тeрeтaнa, стрeљaнa, куглана, сала за балет), кao
и нeoпхoдну oпрeму и рeквизитe. Пoрeд свега нaвeдeнoг, у
мултифункционалној дворани пoстojи и вeштaчкa стeнa зa
спoртскo пeњaњe.
У свoм сaстaву, oсим спoртских кaпaцитeтa, „Кaрaтaш“
имa и смeштajнe капацитете зa око 400 гостију. На распола
гању су двокреветне и трoкрeвeтне сoбе, aпaртмaни, као и
бунгaлoви кojи сe, oсим дoбрe oпрeмљeнoсти, aрхитeктoнски
пoтпунo уклaпajу у културнo нaслeђe oвoг крaja. Пoнудa
Кaмпa упoтпуњeнa je рeстoрaнoм, чиjи je мeни прилaгoђeн
специфичним потребама спoртистa.
Нa инициjaтиву Mинистaрствa oмлaдинe и спoртa и Зaвo
дa, „Кaрaтaш“ ћe бити рeнoвирaн у цeлoсти. Рeвитaлизaци
joм пoстojeћих и изгрaдњoм нoвих кaпaцитeтa прeдвиђeнo je
дa сe прoстoр зa спoртскe aктивнoсти максимално прошири.
Фoрмирaњe мултифункциoнaлних спoртских бoрилиштa
имa зa циљ ствaрaњe oдгoвaрajућих услoвa зa рaзвoj шкoл
скoг, унивeрзитeтскoг и врхунскoг спoртa.
У Кaмпу мoгу дa сe oргaнизуjу oмлaдинскe спoртскe шкoлe,
спoртски кaмпoви и припрeмe спoртских eкипa, спoртскa
тaкмичeњa, рaдничкe спoртскe игрe, крeaтивнe рaдиoницe,
умeтничкe кoлoниje, разне врсте едукативних прoгрaма,
шкoле у прирoди и eкскурзиje.
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Сарадња Завода
Установе у земљи и инос транс тву са којима је Завод сара
ђивао
а) У земљи и републикама бивше Југославије:
  1. Факултет за физичко васпитање, Београд
  2. Fakultet za fizičku kulturu, Загреб
  3. Visoka škola za telesno kulturo, Љубљана
  4. Školski centar za telesno vzgojo, Љубљана
  5. Завод за физичку културу, Нови Сад
  6. Завод за физичку културу, Приштина
  7. Завод за физичку културу, Сарајево
  8. Комитет за физичката култ ура, Скопје
  9. Факултет физичке културе, Нови Сад
10. Факултет за физичку култ уру, Скопље
11. Војно-медицинска академија, Београд
12. Војнотехнички инстит ут, Београд
13. Инстит ут за ваздухопловну медицину, Земун
14. Виша школа унутрашњих послова, Земун
15. Полицијска академија, Београд
16. Медицински факултет, Београд
17. Завод за физикалну медицину и рехабилитацију
18. Инстит ут за медицину рада
19. Интерна „Б-клиника“
20. Клиничка болница града Београда
21. Специјална хируршко-ортопедска клиника, Бањица
22. Градски завод за здравствену заштиту, Београд
23. Градски завод за зубоздравствену заштит у, Београд
24. Градски завод за статистику, Београд
25. Електронска индустрија, Ниш
26. Завод за ментално здравље Србије
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27. Инстит ут за испитивање материјала Србије
28. Инстит ут за медицинско-техничку заштит у, Београд
29. Инстит ут „Михајло Пупин“, Београд
30. Инстит ут „Никола Тесла“, Београд
31. Југословенски завод за проучавање школских и просвет
них питања, Београд
32. Југословенски центар за техничку и научну документациjу,
Београд
33. Математички инстит ут, Београд
34. Просветно-педагошки завод града Београда
35. Републички завод за здравствену заштит у, Београд
36. Републички завод за статистику Србије
37. Реп ублички зав од за унапређив ање васпит ања и обра
зов ања, Београд
38. Рударски инстит ут, Београд
39. Савезни завод за статистику, Београд
б) У иностранству:
  1. Osterreichisches Dokumentations – und Informationszen
trum fur
  2. Sportvvissenschaften, Беч, Аустрија
  3. Clearing House, Брисел, Белгија
  4. Centre de Documentacao e Informatica em Medicina do
Esporte e Educacao Fisica Dedime, Porto Alegre, Brazil
  5. Центар за научна информација и документација — Ц. С. на
Б. С. Ф. С., Софија, Бугарска
  6. В. И. Ф. „Георги Димитров”, Библиотека, Софија, Бугарска
  7. Informačni a dokumentačni stredisko UV ČSTV, Праг, Че
хословачка
  8. Research Institute for Physical Culture – University of
Jyvaskyla, Information Service, Jyvaskyla, Финска
  9. Ecole Normale Superie ure d’Education Physique et Sportive,
Париз, Француска
10. Institut National des Sports, Париз, Француска
11. ,,Winigate“ Institute for Physical Education — Library Izrael
12. Scoula dello Sport, Рим, Италија
13. Nederlandse Sport Federatie — Informaticentrum, Хаг, Хо
ландија
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14. Scientific Research Institute for Sports of Japan Amateur
Sports Association, Токио, Јапан
15. Sport Information Resource Centre, Отава, Канада
16. Peking Institute for Physical Culture, Library, Пекинг, Кина
17. Centro Investigacion e Informatica del Deporte INDER, Ха
вана, Куба
18. Magyar Testenvelesi Foiskola Szakkonyvtari es Documentaci
ons Intezet, Будимпешта, Мађарска
19. Comite Olympico Mexicao, Мексико
20. Norges Idrettshogskole Biblioteket, Осло, Норвешка
21. Akademia Wychowania Fizycznego, Варшава, Пољска
22. Polska Federacija Sportu – „Sport Wyczynowy”, Варшава,
Пољска
23. Direccao General des Desports – Centro de Documentacao e
Informacao, Лисабон, Порт угалија
24. Consiluil National pentru Educatie Fizica si Sport – Буку
решт, Румунија
25. Комитет по физическој куљт ури и спорт у при Совете ми
нистров СССР, Москва, СССР
26. Инстит ут физическој куљт ури имени Лесгавта, Лењин
град, СССР
27. Всесојузниј научно-исследоватељскиј инстит ут физиче
ској куљт ури, Москва, СССР
28. Государтствениј централниј ордена Лењина инстит ут фи
зическој куљт ури, Москва, СССР
29. Научно-исследоватељскиј институт возрастној физиоло
гии и физического развитија, Москва, СССР
30. Белорусскаја республиканскаја научно-методическаја
библиотека по физическој куљт ури, Минск, СССР
31. University of Oregon, Еугена, САД
32. Bundesinstitut fiir Sportwissenschaft, Келн, СР Немачка
33. Deutscher Sportbund Abteilung Breitensport, Frankfurt A/M, SRN
34. Zentrum fur Wissenschaftsinformation Koperkultur und
Sport, Лајпциг, ДР Немачка
35. Ecole Federale de Gymnastique et de Sport, Маклинген,
Швајцарска
36. Sveriges Riksidrottsforbund Stromsborg, Стокхолм, Шведска
37. Instituto Nacional de Educacion fisica y Deportes, Мадрид,
Шпанија
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38. Sports Documentacion Centre-University of Birmingham,
Бирмингем, Велика Британија
39. The Sports Council, Лондон, Велика Британија
40. International Council of Sports and Physical Education, Лон
дон, Велика Британија
41. International Association for Sports Information, Хаг, Хо
ландија
42. Aspetar Orthopaed
 ic and Sports Medicine Hospital, Катар
Успешна сарадња остваривана је и у оквиру Међународног
удружења за информатику спорта IASI-ICSPE. Билатерална
сарадња је остварена са 48 иностраних центара за спортску
информатику.
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Листа запослених

Редни
број

Презиме и име
радника

Сектор

Назив
радног места

Датум
заснивања
радног
односа

Датум
престанка
радног
односа

1.

Алексић Вера

Сектор медицине спорта Лекар опште праксе

01. 09. 2014.

До данас

2.

Антић Милена

Сектор медицине спорта Начелник одељења

20. 09. 2011.

До данас

3.

Антић Небојша

Сектор медицине спорта Начелник одељења

24. 07. 2006. 15. 05. 2015.

4.

Агбаба Душан

5.

Возач

20. 04. 1961. 25. 11. 1963.

Адамовић Радичевић
Ксенија

Сектор медицине спорта Лекар

24. 04. 1964. 15. 12. 1974.

6.

Адамовић Мирослав

Спортски центар

Одржавање зелених
површина

15. 11. 1959. 01. 04. 1963.

7.

Ајџановић Зоран

Завод за физичку
културу

Проф. ф. в. – асистент

01. 01. 1970. 24. 11. 1971.

8.

Аксентић Александар

Екон. финан. сектор

Портир

04. 03. 2002. 28. 09. 2004.

9.

Алексић Зоран

Спортски центар

Проф. ф. в. – 
управник СЦ

01. 09. 1967. 31. 12. 1967.

10.

Анђелић Смиљка

Еко. финан. сектор

Радник у кухињи

01. 11. 1962. 25. 07. 1965.

11.

Антић Светлана

Сектор медицине спорта Лекар специјалиста

14. 02. 1997. 10. 09. 2002.

12.

Антонијевић Надежда

Еко. финан. сектор

Књиговођа

01. 05. 1963. 16. 06. 1978.

13.

Аранђеловић 
Ђуркин Душанка

Еко. финан. сектор

Проф. ф. в. –
стр. Сарадник
административни
референт

01. 02. 1978. 03. 02. 1993.

14.

Арифи Сефедин

Радник на отвореним
теренима

13. 03. 1979. 31. 03. 1995.

15.

Арсеновић Љубица

Еко. финан. сектор

Рачуновођа

01. 04. 1956. 31. 10. 1960.

16.

Арсић Душан

Еко. финан. сектор

КВ радник набавке

01. 03. 1961. 19. 11. 1962.

17.

Аћимовић Стаменка

Библиотека

Библиотекар

01. 01. 1972. 16. 08. 1994.

18.

Ацић Рожђаловска
Олга

Завод за физичку
културу

Дипл. филолог –
начелник одељења
Секретар ЗФК,
документариста

01. 04. 1956. 31. 12. 1992.

19.

Ацковић Томислав

Завод за физичку
културу

Проф. ф. в. –
самостални
истраживач

01. 06. 1965. 31. 10. 1974.

20.

Бабић Мирољуб

Спортско рекреативни
центар

КВ радник-зидар

01. 10. 1964. 01. 09. 1987.

21.

Бабић Саша

Екон. финан. сектор

Магационер

01. 02. 1996.

22.

Бачанац Љубица

Сектор медицине спорта Шеф лабораторије

23.

Базиљевић Александар Спортско рекреат. центар

24.

До данас

25. 04. 1977. 28. 12. 2012.

Дипл. инг.
електротехнике

01. 05. 1979. 23. 11. 1979.

Бајалица Илија

Спортско рекреат. центар Радник – ложач

15. 04. 1961. 31. 01. 1968.

25.

Бајић Драган

Сектор медицине спорта Лекар – стр. сарадник

01. 04. 1964. 15. 02. 1965.

26.

Бајић Јелица

Спортско рекреат. центар Хигијеничар

03. 10. 1996. 04. 02. 2005.

27.

Бајић Ранко

ЗЗС

28.

Бан Душанка

Завод за физичку
културу

29.

Барац Миленко

Спортски центар

Шеф рачуноводства –
09. 05. 2003. 14. 12. 2005.
помоћник директора
Др физ. културе –
16. 10. 1972.  31. 12. 1983. 
виши научни саветник
15. 12. 1986. 28. 07. 2000.
(Индок)
Управник пливалишта

01. 04. 1973.  26. 02. 1981. 
22. 03. 1982. 05. 05. 1983.
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30.

Бедениковић Звонимир Спортски центар

01. 12. 1958. 15. 09. 1966.

31.

Белеслин Миливој

01. 09. 1973. 16. 06. 1983. 
01. 04. 1992. 02. 08. 2003.

32.

Благојевић Бранка

Референт
Лекар – специјалиста
Сектор медицине спорта медицине спорта,
начелник одељења
Завод за физичку
Библиотекар
културу

33.

Богдановић Алекса

Спортски центар

Техничар

01. 04. 1958. 01. 04. 1959.

34.

Богдановић Радић
Драгица

Заједничке службе

Дактилограф

01. 11. 1966. 04. 05. 1971.

35.

Богдановић Живорад

Спортски центар

НК радник

10. 04. 1978. 30. 09. 1978.

36.

Боженко Александар

Завод за физичку
културу

37.

Божовић Љиљана

Заједничке службе

Проф. ф. в. –
07. 08. 1978.  10. 03. 1980. 
истраживач
11. 05. 1981. 31. 12. 1981.
Благајник, материјални
05. 04. 1965. 15. 04. 1981.
књиговођа

38.

Борчић Гојко

Екон. финан. сектор

КВ радник – ложач

01. 07. 1974. 30. 04. 1995.

39.

Ботић Мирослав

Спортски центар

Управник СЦ

01. 06. 1958. 30. 04. 1966.

40.

Брдарић Мирјана

Заједничке службе

Књиговођа

01. 07. 1964. 31. 03. 1981.

41.

Брдарић Радивој

Сектор медицине спорта

Др мед. биохем. наука –
01. 03. 1963.
виши н. с.

42.

Бркић Велибор

Завод за физичку
културу

Сниматељ

15. 04. 1966. 31. 10. 1967.

43.

Брковић Иван

Медицина спорта

Лекар специјалиста 
м. с. – примаријус

09. 12. 1970. 31. 12. 1989.

44.

Буха Драгутин

Спортски центар

Домаћин СЦ

01. 01. 1960. 13. 02. 1962.

45.

Будисављевић Милорад Сектор медицине спорта Лекар

15. 08. 1979. 14. 01. 1980.

46.

Бузејић Марјановић
Миленка

Завод за медицину
спорта

Медицински техничар

15. 07. 1987. 09. 02. 2006.

47.

Букелић Никола

Медицина спорта

Картотекар

09. 12. 1970. 30. 11. 2003.

48.

Буковала Павле

Медицина спорта

Лекар специјалиста
мед. Спорта

01. 09. 1973. 18. 10. 1989.

49.

Булатовић Милијана

Екон. финан сектор

Чистачица

06. 08. 1973. 05. 04. 1995.

50.

Бадњаревић Немања

Сектор физичке културе

Стручни сарадник у
физичкој култури

01. 08. 2010.

До данас

51.

Батинић Ђорђе

Екон. финан. сектор

Лекар опште праксе

02. 12. 2013.

До данас

52.

Берјан Бачваревић
Бобана

Сектор физичке културе

02. 06. 2008.

До данас

53.

Бићанин Предраг

30. 08. 2005.

До данас

54.

Биљетина Златица

Сектор медицине спорта Лекар опште праксе

13. 06. 2006.

До данас

55.

Бобор Војислав

Сектор физичке културе

Стручни сарадник у
физичкој култури

01. 05. 2008. 06. 03. 2009.

56.

Богдановић Сунчица

Екон. финан. сектор

Радник у бифеу

20. 04. 1984.

До данас

57.

Бојовић Горан

Директор

Директор

20. 06. 2014.

До данас

58.

Боровићанин Миланка Сектор физичке културе

01. 02. 1978. 26. 12. 2008.

59.

Бошковић Лела

02. 02. 2009.

До данас

60.

Бошњак Драган

28. 12. 1996.

До данас

61.

Божић Предраг

Сектор физичке културе Шеф одељења

01. 12. 2008.

До данас

62.

Бркић Драган

Екон. финан. сектор

Портир

02. 11. 2005.

До данас

63.

Булатовић Драгана

Екон. финан. сектор

Спремачица

21. 10. 1991.

До данас

ЗАВОД ЗА СПОРТ

Виши стручни
сарадник
Стручни сарадник у
Сектор физичке културе
физичкој култури

Архитектонски
техничар
Стручни сарадник у
Сектор физичке културе
физичкој култури
Радник на одржавању
Екон. финан. сектор
термо постројења

01. 06. 1981. 05. 10. 1981.

-

64.

Цветковић Бранкица

Сектор медицине спорта Лекар опште праксе

12. 03. 2007.

65.

Церовић Милица

Заједничке службе

Шеф рачуноводства

01. 06. 1980. 31. 07. 1985.

66.

Цоцић Живојин

Спортски центар

Електр. – магационер

15. 04. 1970. 15. 06. 1986.

67.

Чабрић Милан

Завод за физичку
културу

Самостални
истраживач у ф. к.

01. 11. 1974. 16. 10. 1979.

68.

Чогеља Надежда

Спортско рекреат. центар НКВ радник

69.

Чикуц Ивана

Екон. финан. сектор

Службеник за јавне
набавке

01. 10. 2010.

70.

Чолић Александар

Спортски центар

КВ рад. – електричар

05. 07. 1961. 30. 07. 1964.

71.

Чолић Генчев Слађана

Спортско-рекреат. центар Хигијеничар

72.

Чоловић Радован

Спортски центар

73.

Чубрило Дејан

Сектор медицине спорта Лекар опште праксе

06. 11. 2003. 26. 09. 2006.

74.

Ћирковић Тијана

Сектор медицине спорта Психолог

01. 02. 2012.

До данас

75.

Ћирковић Биљана

Сектор медицине спорта Лаборант

01. 11. 2010.

До данас

76.

Ћорковић Љиљана

Сектор медицине спорта

Лекар специјалиста
мед. спорта

09. 01. 1984.

До данас

77.

Ћосић Илеана

Завод за физичку
културу

Преводилац

01. 04. 1956. 31. 03. 1958.

78.

Ћосовић Петров Нада

Спортско рекреат. центар Хигијеничар

11. 09. 1997. 24. 11. 2000.

79.

Деспотовић Властимир

Завод за физичку
културу

Проф. физ. в. – самост.
стр. сар. – управник

16. 10. 1972. 31. 07. 2003.

80.

Деспотовић Горан

ЗЗС

Курир

18. 04. 1986. 19. 10. 1989.

81.

Даниловић Тихомир

Сектор физичке културе

82.

Денда Драгана

Екон. финан. сектор

83.

Дивац Мирјана

Завод за физичку
културу

84.

Шеф комерцијалне
службе

Виши стручни
сарадник
Сарадник за јавне
набавке – самостални

До данас

22. 03. 1996. 17. 06. 1999.
До данас

11. 09. 1997. 15. 09. 2000.
16. 01. 1973. 30. 06. 1983.

01. 10. 1996. 20. 06. 2014.
01. 08. 2014.

До данас

Дипл. психолог

01. 02. 1976. 31. 05. 1976.

Димитријевић Љубица Спортски центар

Чистачица

01. 02. 1960. 14. 10. 1963.

85.

Димовски Бошко

Спортски центар

Портир

01. 10. 1962.

86.

Димовски Злаје

Спортски центар

Радник

01. 08. 1988. 23. 09. 1989.

-

87.

Димовски Милица

Спортски центар

ПК радник

01. 10. 1962.

-

88.

Димовски Трајан

Спортски центар

НКВ радник

15. 04. 1961.

-

89.

Добријевић Бошко

Спортски центар

ВКВ радник –
руковалац механ.

16. 06. 1959. 13. 03. 1970.

90.

Дојчиновић Дејан

Уредник

01. 06. 1981. 31. 03. 1982.

91.

Допсај Миливој

Проф. ф. в. –
истраживач

01. 07. 1990. 31. 08. 1994.

92.

Димитријевић Бојан

Портир

01. 11. 2005.

До данас

93.

Димитријевић Боривоје Сектор медицине спорта

01. 02. 2010.

До данас

94.

Драгићевић Мирјана

01. 04. 1962. 01. 10. 1970.

95.

Драговић Љубиша

96.

Ђуровић Радмило

97.

Драгојевић Милена

Завод за физичку
културу
Завод за физичку
културу
Екон. финан. сектор

Виши медицински
техничар
Психолог –
Завод за физичку
Самостални стручни
културу
сарадник
Завод за физичку
Стручни сарадник
културу
директор ООУР-а
Лекар специјалиста
Сектор медицине спорта
мед. спорта
Сектор физичке културе

Виши стручни
сарадник

01. 09. 1961.  12. 11. 1971. 
01. 04. 1982. 31. 08. 1984.
11. 12. 1990. 30. 10. 2014.
08. 05. 1984.

До данас
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98.

Дракулић Смиља

Заједничке службе

Референт

01. 06. 1957. 31. 03. 1960.

99.

Дражовић Предраг

Сектор физичке културе

Организатор
рекреације

01. 01. 2006.

До данас

100.

Дрецун-Михаиловић
Јелена

Сектор медицине спорта Нутрициониста

12. 02. 1998.

-2009

101. Дрецун Магдалена

Спортско рекреат. центар Хигијеничар

15. 05. 2000. 09. 02. 2006.

102. Дувњак Јосип

Спортски центар

01. 01. 1964.

-

103. Џодан Небојша

Сектор одржавања

Возач
Стр. сарадник за
одржавање зелених
површина

14. 05. 2007.

До данас

Наставник – тренер

01. 09. 1967. 30. 09. 1968.

Проф. ф. в. – сам. стр.
сар.

01. 07. 1990. 01. 05. 1993.

104. Џелатовић Марија
105. Џиновић Милутин

Завод за физичку
културу
Завод за физичку
културу

106. Ђаволовић Бранкица

Сектор медицине спорта Лекар опште праксе

12. 03. 2007. 01. 07. 2013.

107. Ђорђевић Видоје

Медицина спорта

01. 12. 1973. 30. 09. 2003.

108. Ђорђевић Владимир

Спортско рекреат. центар ПК радник

01. 10. 1993.  01. 11. 1994. 
01. 10. 1995. 07. 11. 1996.

109. Ђорђевић Владислав

Спортски центар

13. 02. 1963. 07. 08. 1972.

110. Ђорђевић Драгослав
111. Ђорђевић Душан

Завод за медицину
спорта
Завод за физичку
културу

112. Ђорђевић Миливоје

Медицина спорта

113. Ђорђевић Радивоје

Заједничке службе

114. Ђорђевић Ружица

Медицина спорта

115.

Ђорђевић-Шарановић
Славица

Сектор екон. финан.

117. Ђукић Будислав

Сектор медицине спорта

119. Ђуровић Радмило

ВКВ радник – столар

12. 06. 1986. 
15. 09. 2001.
Проф. ф. в. – Начелник 15. 03. 1974. 
одељења
24. 11. 1975.
01. 01. 1970. 
Екон. – пом. дир.
02. 05. 1977.

Лекар спец. мед. спорта

Референт

Примаријус, лекар –
специјалиста м. с.
Лекар специјалиста
Сектор медицине спорта
мед. спорта

116. Ђукић Душанка

118. Ђурђевић Весна

Лекар – специјалиста

Саветник директора

Лекар – специјалиста
мед. спорта
Лекар – специјалиста
Сектор медицине спорта
мед. спорта
Завод за медицину
Лекар – специјалиста
спорта
мед. спорта

15. 12. 1959. 01. 04. 1961.
09. 12. 1970. 31. 12. 2003.
08. 03. 2002.

До данас

01. 07. 1982.

Погрешно
уписан
датум

01. 08. 1975. 16. 06. 1999.
01. 04. 1964. 15. 11. 1970.
11. 12. 1990. 28. 08. 2016.

120. Ерић Миломир

Спортски центар

121. Ерцег Милорад

Сектор медицине спорта

122. Гавриловић Предраг

Завод за физичку
културу

123. Гавриловић Радмила

Завод за физичку
културу

Радник

10. 04. 1985. 01. 07. 1990.

Заједничке службе

Материјални
књиговођа

10. 12. 1973. 30. 09. 1999.

125. Гвоздић Душан

Завод за физичку
културу

Техничар

01. 12. 1962.

126. Гомбач Рудолф

Завод за физичку
културу

Проф. ф. в. – стр.
сарадник

01. 09. 1961.  30. 09. 1970. 
01. 01. 1983. 16. 12. 1986.

127. Гомбач Саша

ЗЗС/ЗФК

Курир

01. 01. 1983. 10. 01. 1991.

124.
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Гађански Станојевић
Љубица

ЗАВОД ЗА СПОРТ

КВ радник

01. 01. 2000. 
28. 02. 2003.
30. 11. 1974. 
31. 12. 1989.
15. 03. 1975. 
30. 06. 1991.

Лекар – специјалиста
м. с. – примаријус
Др. физ. кул. –
самостални стр.
сарадник
директор ООУР-а

01. 11. 1962. 07. 06. 1966.
09. 12. 1970. 31. 08. 1985.
01. 05. 1979. 02. 02. 1980.

-

128. Грубишић Милева
129.

Грубор Атлагић
Душанка

130. Гајевић Ацо
131. Гавриловић Тамара

Завод за физичку
културу

Кино-фото лаборант

Административни.
референт
Виши стручни
Сектор физичке културе
сарадник
Лекар специјалиста
Сектор медицине спорта
мед. спорта
Спортски центар

132. Глишић Александар

Екон. финан. сектор

Курир

133. Илић Јелена

Сектор физичке културе Психолог

Лекар специјалиста
мед. спорта
Завод за физичку
Др ф. к. – научни
135. Иванић Сава
културу
сарадник в. д. дир.
Завод за физичку
Др. ф. к. – научни
136. Иванчевић Владимир
културу
сарадник
Стручни сарадник у
137. Ивановић Јелена
Сектор физичке културе
физичкој култури
Радник на отвор.
138. Ивковић Синиша
Спортски центар
теренима
Завод за медицину
139. Ивошевић Драгана
Лекар
спорта
Илић Остојић
Завод за медицину
Архитекта – стручни
140.
Александра
спорта
сарадник
Завод за физичку
Проф. ф. в. –
141. Илић Богдан
културу
истраживач
Лекар спец. физикалне
142. Илић Пилиповић Вера Сектор медицине спорта
мед.
Завод за физичку
Мр. ф. к. истраживач
143. Илић Крунослава
културу
сарад.
Завод за физичку
Др. ф. к. – директор
144. Илић Миладин
културу
ООУР-а
Завод за физичку
145. Илић Стефан
Мр физичке културе
културу
146. Јаковљевић Госпава
Екон. финан. сектор
Собарица
Завод за физичку
147. Јаковљевић Живорад
Електротехничар
културу
Завод за физичку
Проф ф. к. – Виши
148. Јанковић Божидар
културу
референт
134. Иванић Вера

Сектор медицине спорта

01. 06. 1965. 26. 08. 1966.
01. 01. 1975. 16. 02. 2006.
02. 06. 2006.

До данас

01. 02. 2006.

До данас

01. 11. 2005.

До данас

13. 03. 2008.

15. 9. 2014.

01. 10. 1973. 24. 09. 1997.
01. 09. 1964. 15. 12. 2001.
23. 11. 1979.  29. 05. 1980. 
10. 03. 1983. 30. 09. 1989.
02. 09. 2003.

До данас

10. 04. 1974. 01. 11. 1987.
23. 11. 1979. 24. 05. 1980.
01. 03. 1963. 29. 05. 1977.
11. 02. 2004. 24. 02. 2006.
10. 03. 1980. 10. 11. 2003.
01. 03. 1974. 13. 04. 1988.
01. 04. 1981. 31. 10. 1981.
06. 11. 1972. 01. 03. 1978.
01. 07. 1960. 30. 06. 1972.
01. 02. 1978. 31. 07. 1989.
01. 04. 1958. 15. 04. 1965.

149. Јаношевић Гордан

ЗЗС

Шеф рачуноводства

21. 03. 1992.  05. 11. 1993. 
20. 08. 1994. 26. 01. 2001

150. Јанушић Пантелеј

Спортски центар

Шеф техничке службе

07. 03. 1969. 28. 09. 1981.

151. Јевтић Јасмина

ЗЗС

Дактилограф-оператер 02. 06. 2003. 09. 02. 2006.

152. Јањић Драгољуб

Сектор физичке културе

Стручни сарадник у
физичкој култури

153. Јевтић Ивона Катарина Сектор медицине спорта Лаборант
Административноправни референт

01. 02. 2011.

До данас

27. 02. 2006. 31. 09. 2010.

154. Јовановић Душан

Екон. финан. сектор

155. Јовановић Биљана

Спортско рекреат. центар Хигијеничар

16. 09. 1985. 03. 02. 2005.

156. Јовановић Вера

01. 07. 1974. 16. 02. 2006.

158. Јовановић Драгица

Сектор медицине
Лаборант
Завод за медицину
Лекар специјалиста
спорта
Спортско рекреат. центар Хигијеничар

159. Јовановић Драгољуб

Спортски центар

157. Јовановић Дејан

Радник на отвореним
теренима

03. 03. 2006.

До данас

22. 05. 1995. 31. 10. 1998.
12. 05. 1986. 09. 02. 2006.
14. 03. 1979. 28. 01. 1982.
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Завод за физичку
културу
Завод за физичку
културу
Спортско рекреативни
центар

Виши референт - 
саветник

01. 04. 1956. 31. 03. 1963.

Статистичар

01. 08. 1965.

Ноћни чувар

01. 04. 1997. 01. 11. 2000.

163. Јовановић Тома

Заједничке службе

Шофер

01. 04. 1956. 01. 11. 1958.

164. Јовић (Милан) Драган

Медицина спорта

Лекар – др мед. спец.,
научни сарадник

01. 07. 1965. 23. 01. 1970.

165. Јовић Драган

Медицина спорта

166. Јовић Зора

Медицина спорта

160. Јовановић Живојин
161. Јовановић Зоран
162. Јовановић Ненад

167. Јововић Рада
168. Јовићевић Павле
169. Јовичић Милосав

Спортско рекреативни
центар
Завод за физичку
културу
Спортско рекреат.
Центар

-

01. 10. 1971. 31. 05. 1989.
Лекар специјалиста
интерне мед.
Административни
секретар – референт

15. 08. 1979. 31. 12. 1988.
24. 05. 1993.  01. 11. 1995.
01. 10. 1996.

Виши референт

01. 04. 1956. 01. 03. 1961.

ВКВ радник

01. 08. 1988. 30. 11. 1994.

170. Јоксимовић Живорад

Спортски центар

Радник на отвореним
теренима

10. 06. 1974. 10. 09. 1985.

171. Јоксимовић Јован

ЗЗС

Дипл Економиста

21. 09. 1987. 15. 07. 1992.

172. Јоксимовић Надежда

ЗЗС

Секретар

01. 08. 1969. 19. 02. 1999.

Спортско рекреативни
центар
Спортско рекреативни
центар

КВ радник – точилац
пића
НК радник на
теренима

175. Јуричев Дамир

Екон. финан. сектор

Возач директора

04. 02. 2008. 16. 03. 2013.

176. Капор Владимир

Екон. финан. сектор

Књиговођа

17. 12. 1985. 01. 06. 2013.

177. Каленић Јелица

Медицина спорта

Лекар – специјалиста
интерне мед.

09. 12. 1970. 15. 01. 1978.

178. Карготић Десанка

Заједничке службе

Књиговођа

12. 07. 1963. 16. 09. 1968.

179. Каралић Братислава

Сектор физичке културе

Виши стручни
сарадник

01. 09. 1988.

До данас

180. Касум Бобан

Сектор одржавања

26. 12. 1988.

До данас

173. Јоксић Терзић Вера
174. Јоксовић Милоје

181. Китек Михајло
182. Кнежевић Милован
183.

Ковачевић Тодоровић
Весна

184. Келечевић Зоран
185. Кочоски Борис
186. Колунџић Давор
187. Кораћ Слободанка
188. Ковач Бојан

Шеф одељења
Шеф комерцијалне
Спортски центар
службе
Завод за физичку
Наставник ф. в. –
културу
истраживач
Завод за физичку
1. секретар дир. 2.
културу
преводилац
Шеф одељења јавних
Екон. финан. сектор
набавки
Механичар термо и
Сектор одржавања
електро постројења
Организатор
Сектор физичке културе
рекреације
Лекар специјалиста
Сектор медицине спорта
мед. спорта
Стручни сарадник у
Сектор физичке културе
физичкој култури

189. Ковачевић Михајло

Сектор физичке културе Референт за Индок

190. Ковачевић Љубивоје

Спортски центар

191. Костић Светислав

Медицина спорта
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Радник на отвореним
теренима
Лекар специјалиста
м. с.

01. 06. 1981. 28. 02. 1993.
02. 08. 1988. 31. 03. 1994.

01. 04. 1966. 31. 03. 1968.
15. 03. 1965. 10. 06. 1967.
10. 07. 2003. 05. 05. 2006.
05. 01. 2008. 31. 10. 2008.
20. 09. 1988. 27. 12. 2013.
19. 04. 2006. 05. 0 5. 2008.
15. 07. 1977. 31. 03. 2010.
04. 08. 2014.

До данас

01. 05. 2010.

До данас

02. 04. 1973. 20. 08. 1996.
01. 04. 1971. 08. 07. 2003.

192. Крсмановић Часлав

Завод за физичку
културу

193. Крстић Горица

Спортско рекреат. центар Радник

14. 02. 1996. 09. 12. 1996.

194. Крстић Драган

Спортско рекреат. центар Портир

01. 04. 1997. 01. 02. 2000.

195. Крстић Јордан

Заједничке службе

Шеф рачуноводства

01. 09. 1977. 28. 02. 1979.

196. Крстић Предраг

Завод за физичку
културу

197. Крстић Радић Ружица

Завод за физичку
културу

Кино-фото
руководилац
Административни
секретар –
Дактилограф

198. Кршинар Анка

Преводилац

01. 06. 1958. 01. 12. 1970.

01. 10. 1963. 10. 09. 1966.
17. 07. 1975. 16. 02. 2006.

Медицина спорта

Чистачица

09. 12. 1970. 01. 03. 1978.

Кршљански Поповић
199.
Јелица

Медицина спорта

Лекар специјалиста м.
с. и физик. мед.

01. 09. 1973. 01. 11. 1987.

200. Крунић Љиљана

ЗЗС

Економиста

19. 01. 1988. 14. 10. 1988.

201. Крунић Ратомирка

Заједничке службе

Секретар

01. 04. 1964. 13. 08. 1969.

202. Кубуровић Момчило

Спортски центар

КВ водоинсталатер

15. 12. 1982. 01. 08. 1996.

203. Лабус Слободан

Екон. финан. сектор

КВ радник на
отвореним теренима

13. 09. 1999.

204. Лазаревић Гроздана

Спортски центар

НКВ радник

05. 06. 1963. 31. 03. 1966

205. Лазаревић Љубиша

Завод за физичку
културу

Дипл. Психолог –
начелник одељења

17. 06. 1974. 31. 12. 1976.

206. Лазаревић Светолик

Екон. финан. сектор

Портир

26. 09. 1995.

До данас

207. Левић Сакић Љубица

Заједничке службе

208. Ленерт Стеван

Завод за физичку
културу

01. 01. 1979. 
16. 04. 1981.
01. 04. 1956. 
15. 07. 1965.

31. 08. 1979. 
16. 04. 1981.
01. 01. 1961. 
15. 08. 1968.

209. Лукић Слободан

Сектор одржавања

210. Ликић Младен

ЗЗС

Гл. књиговођа –
контиста
Виши референт –
самост. истраживач
Спец.
термоенергетских
постројења
Шеф радне заједнице,
правник

211. Лопичић Предраг

Спортско рекреат. центар Радник

212. Лучић Зденко

Медицина спорта

213. Лутовац Миомир

Екон. финан. сектор

214. Љубојевић Живка

Медицина спорта

Мајсторовић Вулевић
Оливера
Макаји Стаменковић
216.
Снежана
Максимовић
217.
Парезановић Драгица
215.

Лекар специјалиста
медицине спорта
Техничар на
одржавању зелених
површина
Административни
референт

До данас

23. 01. 1997. 02. 12. 2014.
01. 01. 1985. 08. 02. 1987.
15. 10. 1999. 30. 11. 2000.
01. 09. 1973.

-

02. 09. 1996.

До данас

01. 05. 1977.

-

Спортски центар

Собарица

01. 10. 1962. 30. 06. 1972.

Заједничке службе

Радник на фотокопир
апарату

30. 05. 1988. 16. 02. 2006.

Заједничке службе

Курир

01. 04. 1956. 31. 08. 1982.

218. Маљковић Стеван

Спортско рекреат. центар

Пословођа централног
грејања

23. 04. 1970. 18. 10. 1971.

219. Максимовић Радислав

Сектор одржавања

Водоинсталатер

26. 05. 2006.

220. Малићевић Сеад

Сектор медицине спорта Начелник одељења

01. 09. 2011. 30. 09. 2013.

221. Мандић Зоран

ЦЕФ

Курир

28. 06. 2006.

222. Манојловић Божидар

Спортски центар

НКВ радник

12. 04. 1978. 26. 08. 1995.

Лекар
Наставник /начелник
одељења

20. 07. 1996. 20. 07. 1997.
01. 02. 1965.  30. 09. 1965. 
01. 11. 1967.
2003.
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224. Марјановић Растко
културу

До данас
-
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225. Марковић Драгица

Завод за физичку
културу

Административни
референт

01. 05. 1988.  06. 01. 1994.
17. 11. 1997. 23. 03. 1998.

226. Марковић Драгиша

Спортски центар

Чувар

01. 09. 1961. 26. 04. 1972.

227. Марковић Светлана

Екон. финан. сектор

Пословни секретар
- стр. сарад. кабин.
директора

26. 03. 2008.

228. Марковић Слободан

Екон. финан. сектор

Портир

11. 09. 1997. 07. 05. 2015.

229. Марковић Златомир

Спортски центар

230. Марковић Милан

Завод за медицину
спорта

231. Марковић Милунка

Спортско рекреат. центар Радник у бифеу

Марковић (Милутин)
Петар
Марковић (Антоније)
233.
Петар

232.

Медицина спорта

Радник на одржавању
спорт, тер.
Лекар специјалиста
физикалне мед.
Лекар (примаријус) /
директор

До данас

03. 04. 1973. 17. 01. 1974.
01. 02. 1996. 25. 11. 1999.
15. 12. 1969. 30. 06. 1972.
01. 02. 1965.

2003

Спортско рекреат. центар Водоинсталатер

31. 07. 2003. 16. 02. 2006.

234. Марковић Стојка

Спортски центар

ПК радник

01. 10. 1962.

235. Мартиновић Весна

Заједничке службе

Књиговођа

19. 03. 1979. 01. 02. 1987.

236. Маршићевић Драган

Завод за физичку
културу

237. Матић Миливоје

Медицина спорта

Руководилац СИЦ-а –
Индок
Лекар специјалиста 
м. с. – примаријус –
пом. дир.

238. Матић Предраг

Завод за физичку
културу

239. Мартиновић Љубан

Сектор медицине спорта

240. Матовић Жељко

Наставник

-

01. 04. 1956. 07. 11. 1980.
01. 11. 1973. 20. 08. 2003.
08. 04. 1964. 09. 09. 1964.

Лекар специјалиста
01. 01. 1983. 31. 12. 2011.
мед. спорта
СтатистичарСектор физичке културе информатичар, самост. 24. 07. 2006. До данас
сарад. у Индоку

241. Матовић Ана

Сектор медицине спорта Лекар опште праксе

02. 03. 2009.

242. Машић Зоран

Завод за физичку
културу

01. 03. 1985. 31. 08. 1987.

243. Медић Миле

Мр. ф. к. – начелник
одељења
ВКВ радник –
Спортско рекреат. центар
реквизитер

До данас

13. 03. 1961. 10. 07. 1961.

244. Медић Зоја

ЦЕФ

Шеф маркетинга

03. 11. 2005. 03. 05. 2006.

245. Мијатовић Бранко

Заједничке службе

Секретар

22. 01. 1958. 01. 11. 1961.

246. Миленић Бранимир

Спортско рекреат. центар ВКВ молер
Радник на отвореним
Спортски центар
теренима
НКВ радник 
Спортски центар
(на одржав. терена)

01. 08. 1988. 29. 10. 2003.

249. Михаиловић Јелена

Сектор медицине спорта Нутрициониста

12. 02. 1998. 30. 11. 2010.

250. Микулашек Верица

Екон. финан. сектор

Шеф одељења

01. 11. 2008. 30. 09. 2014.

Помоћник директора

27. 08. 2014.

До данас

02. 06. 2003.

До данас

247. Миленић Марица
248. Миленковић Радивоје

251.

Милашин-Спасеновић
Екон. финан. сектор
Драгица

18. 09. 1972. 20. 12. 2001.
15. 04. 1974. 25. 06. 1997.

252. Миленковић Татјана

Сектор физичке културе Библиотекар

253. Милетић Марина

Сектор медицине спорта

Лекар специјалиста –
физијатар

01. 11. 2010.

До данас

254. Милетић Милева

Спортски центар

ПК радник

01. 10. 1962.

-

255. Миленић Мирчета

Спортски центар

НКВ радник

10. 09. 1964. 01. 03. 1975.

256. Милијашевић Софија

Спортско рекреат. центар Спремачица

01. 08. 1986. 01. 11. 2000.

257. Милић Зорица

Спортско рекреат. центар Спремачица

22. 03. 1994. 19. 07. 1996.
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258. Милићев Љубица

Завод за медицину
спорта

Спремачица

15. 10. 1988. 30. 12. 1999.

259. Милићевић Живорад

Медицина спорта

Лекар опште праксе

01. 11. 1973. 06. 12. 1976.

260. Хас Невенка

Завод за физичку
културу

Проф. ф. в.

01. 04. 1956. 01. 09. 1963.

261. Хрњак Саво

Завод за физичку
културу

Проф ф. в. –
Самостални
истраживач, 
Управник СЦ

01. 07. 1967. 02. 04. 1981.

262. Милић Олгица

Екон. финан. сектор

Шеф рачуноводства

04. 05. 2010.

До данас

263. Милићевић Татјана

Екон. финан. сектор

19. 05. 2008.

До данас

264. Милишић Бранислав

Завод за физичку
културу

Саветник директора у
Кабинету
Мр физ. култ. – ВШ
сарадник, пом дир.

01. 03. 1974.

11. 9. 2007.

265. Миљковић Милан

Спортски центар

НКВ радник

01. 04. 1964. 26. 01. 1969.

266. Милосављевић Живка

Спортски центар

НКВ радник –
чистачица
Радник на отвореним
базенима

01. 09. 1962.  30. 06. 1972. 
06. 06. 1974. 14. 08. 1991.

Чувар

15. 11. 1959. 15. 03. 1978.

Сектор медицине спорта Лекар

22. 01. 1992. 18. 03. 1994.

267. Милосављевић Драган Спортски центар
268. Миловановић Срећко
Милошевић
Александар
Милошевић
270.
Славољубка
269.

Спортски центар

Спортско рекреат. центар

271. Милутиновић Јулијана Спортски центар
Завод за физичку
културу
Завод за физичку
273. Милутиновић Надежда
културу
Мирић Ћетковић
Завод за медицину
274.
Милена
спорта
Завод за физичку
275. Мирковић Антон
културу
272. Милутиновић Младен

23. 04. 1979. 01. 11. 1986.

Термо-енергетски
техничар

29. 12. 1987. 20. 04. 1989.

Радник

01. 05. 1963. 30. 04. 1966.

Виши референт

01. 04. 1956. 07. 11. 1980.

Књижничар

01. 04. 1956. 31. 08. 1971.

Лекар спец мед. спорта 01. 09. 1973. 05. 05. 2005.
Тренер

01. 02. 1963. 23. 10. 1972.

276. Мирковић Љубомир

Спортско рекреат. центар Економ

17. 09. 1958. 01. 07. 1964.

277. Мирковић Тодор

Спортско рекреат. центар Радник

22. 05. 1983. 18. 05. 1996.

278. Мировић Даница

Спортски центар

01. 10. 1962.

279. Мировић Драгица

Спортско рекреат. центар Чистачица

13. 03. 1996. 09. 02. 2006.

280. Мировић Живка

Спортски центар

Чистачица

01. 04. 1973. 20. 05. 1998.

281. Мирчетић Арифа

Екон. финан. сектор

Књиговођа

01. 01. 1987. 20. 08. 2012.

282. Мирковић Сања

Сектор медицине спорта Лекар опште праксе

24. 09. 2012.

283. Мишковић Мате

Заједничке службе

Виши референт

01. 10. 1962. 31. 03. 1966.

284. Мишковић Милан

Завод за медицину
спорта

Лекар

01. 10. 1984. 31. 08. 1985.

285. Митић Љубица

Заједничке службе

Књиговођа

24. 09. 1979. 15. 12. 2003.

286. Митровић Јаворка

Спортско рекреат. центар НКВ радник

01. 03. 1988. 10. 05. 1996.

287. Михаиловић Невена

Сектор медицине спорта Медицински техничар

20. 04. 2006. 29. 05. 2006.

288.

Михајловић
Константин

289. Михајловић Милан
290. Мицевски Јованка

Завод за физичку
културу
Завод за физичку
културу
Заједничке службе

Чистачица

-

До данас

Сниматељ

01. 05. 1963. 31. 03. 1966.

Мр физ. к. – самост.
стручни сарад.

12. 07. 1993. 30. 09. 1998.

Чистачица

01. 04. 1956. 30. 12. 1968.
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291. Младеновић Љиљана

Завод за физичку
културу

Преводилац

03. 06. 1971. 15. 05. 1986.

292. Младеновић Светлана

Спортско рекреат. центар Спремачица

26. 04. 1994. 30. 06. 2005.

293. Момчиловић Радивоје

Спортски центар

Пословођа службе
(турист.) услуга

04. 03. 1970. 30. 06. 1972.

294. Мрђа Љубомир

Спортски центар

Руководилац СРЦ-а

26. 04. 1966. 07. 01. 1969.

295. Мујић Мирсад

Завод за физичку
културу

Мр ф. к. – истраживач
сарадник.

01. 01. 1987. 15. 04. 1987.

296. Мунћан Етела

Заједничке службе

Књиговођа

23. 08. 1963. 07. 10. 1970.

НК рад. – шеф
Одељења за одржав.
објеката
Виши медицински
298. Мрдаковић Далиборка Сектор медицине спорта
техничар
Предрадник
299. Муратовски Родољуб
Екон. финан. сектор
одржавања 
отворених терена
297. Муратовски Родољуб

ЦОО

24. 05. 1988.

До данас

16. 03. 2006.

До данас

24. 05. 1988.

До данас

300. Мутавџић Соја

Спортско рекреат. центар Точилац пића

01. 06. 1981. 09. 02. 2006.

Настић Марковић
301.
Бранка

Спортски центар

01. 10. 1962. 01. 06. 1972.

302. Настић Драган

Спортско рекреат. центар Столар

303. Настић Милета

Спортско рекреат. центар НКВ радник

304. Наумовић Предраг

Медицина спорта

Лекар – специјалиста
мед. спорта

305. Недељковић Бојана

Заједничке службе

Рачуновођа

306. Недељковић Милан

Спортско рекреат. центар КВ ложач

307. Нешић (Павле) Горан

Завод за физичку
културу

308.

Нешић (Станиша)
Горан

НКВ радник

Проф. физ. културе
– самостални
истраживач

06. 11. 1994. 28. 09. 2004.
25. 05. 1994 15. 06. 2000. 
24. 10. 2001. 24. 01. 2002.
01. 09. 1973. 03. 05. 2001.
01. 03. 1960. 15. 12. 1962.
21. 11. 1978. 21. 05. 1985.
01. 02. 1996.  01. 09. 1996. 
01. 05. 1997. 30. 09. 1999.

Спортско рекреат. центар НКВ радник

09. 12. 1996. 04. 11. 2004.

309. Никодијевић Радмило

Заједничке службе

Рачуновођа

01. 02. 1963. 31. 08. 1966.

310. Николић Јасмина

Завод за медицину
спорта

Лекар

29. 10. 1998. 01. 09. 2000.

311. Николић Милутин

Завод за физичку
културу

Др. ф. к. – начелник
одељења

05. 02. 1974. 01. 06. 1986.

312. Николић Биљана

Сектор физичке културе

Стручни сарадник у
физичкој култури

01. 09. 2005.

313. Николић Милица

Сектор медицине спорта

Психолог – стручни
сарадник

22. 03. 2010. 04. 02. 2013.

314. Новаковић Зорица

Заједничке службе

Дактилограф

16. 07. 1966. 02. 08. 1969.

315. Новаковић Јелисије

Заједничке службе

Шеф рачуноводства

15. 09. 1975. 31. 01. 1977.

316. Новаковић Мирослав

Спортско рекреат. центар

317. Новаковић Недељко

Медицина спорта

318. Његован Томислав

Спортски центар

Возач

01. 03. 1961. 16. 03. 1963.

319. Обрадовић Зоран

Завод за физичку
културу

Мр ф. к. / пом. дир. /
виши стр. сарад.

01. 02. 1997. 26. 09. 2006.

320. Обрадовић Томислав

Директор

Дипл. политиколог – 
др ф. к. – директор

08. 10. 1991. 30. 09. 2003.

321. Обреновић Милутин

Заједничке службе

Економ

01. 04. 1956. 15. 09. 1958.
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НКВ рад. на
одржавању отвор. тер.
Лекар – стручни
сарадник

До данас

15. 04. 1974. 31. 12. 1976.
01. 11. 1959. 03. 09. 1964.

Рад. на одржав. отвор.
тер. – з. др. им.

322. Огњановић Рајко

Спортско рекреат. центар

323. Огњановић Светолик

Спортско рекреат. центар Техничар

02. 08. 1982. 02. 12. 1986.

324. Огризовић Небојша

Спортско рекреат. центар Ел. тех. – сниматељ

10. 08. 1981. 09. 02. 2006.

325. Остојић Драган

Завод за медицину
спорта

Лекар – специјал. мед.
спорта

01. 05. 1986. 31. 03. 2006.

326. Филеш Марија

Спортски центар

Радник

01. 09. 1962. 30. 06. 1972.

327. Обрадовић Марина

Екон. финан. сектор

Административни
секретар

28. 05. 1998.

Спортски центар

НКВ радник

01. 12. 1959. 30. 06. 1972.

Спортски центар

Посл. ресторана

01. 03. 1963. 01. 10. 1977.

330. Оцокољић Блажимир

Завод за физичку
културу

Правник – виши
референт

01. 04. 1956.  01. 12. 1958. 
01. 01. 1960. 01. 06. 1961.

331. Пановић Зорица

Екон. финан. сектор

Ликвидатор

10. 08. 1981.

До данас

332. Пановски Живко

Сектор физичке културе

Организатор
рекреације

01. 08. 1984.

До данас

333. Павић Снежана

Спортско рекреат. центар Спремачица

05. 04. 1994. 27. 10. 1995.

334. Павловић Ирена

Завод за медицину
спорта

Лекар

28. 01. 1998. 02. 02. 1998.

335. Павловић Миливоје

Спортски центар

Магационер

01. 05. 1973. 05. 08. 1995.

336. Павловић Милован

Спортско рекреат. центар Радник

15. 04. 1983.

337. Палеташевић Урош

Заједничке службе

(правни) референт

13. 11. 1961. 31. 03. 1964.

338. Парезановић Олга

Спортски центар

НКВ радник

01. 10. 1962.

339. Пауновић Јелена

Заједничке службе

Чистачица

01. 04. 1956. 14. 03. 1957.

340. Пашић Александра

ЗЗС

Дипл. правник

01. 08. 1981. 31. 08. 1984.

341. Плавшић Јадранка

Сектор медицине спорта

Лекар специјалиста
мед. спорта

01. 06. 2008.

342. Пејчић Милан

Завод за медицину
спорта

Медицински техничар

26. 12. 2003. 27. 02. 2006.

343. Пенава Андрија

Заједничке службе

Шофер

01. 03. 1963. 06. 05. 1968.

344. Пењин Момчило

Завод за физичку
културу

Проф ф. к. – виши
стручни сарадник

01. 10. 1963. 15. 11. 1967.

345. Перишић Горана

Спортско рекреат. центар Цвећар. техничар

25. 12. 1986. 06. 07. 1999.

ЗЗС

Ликвидатор

01. 10. 1980.  07. 06. 1994. 
06. 11. 1994. 12. 02. 2005.

347. Петровић Драган

Спортско рекреативни
центар

КВ бравар

02. 06. 2003. 08. 03. 2005.

348. Петровић Милан

Спортско рекреат. центар НКВ радник

26. 04. 1996. 13. 03. 2004.

349. Петровић Миодраг

Завод за физичку
културу

01. 01. 1964. 01. 03. 1978.

350. Петровић Мирослав

Спортско рекреат. центар ПКВ радник

10. 06. 1974. 19. 10. 1992.

351. Петровић Слађана

25. 03. 1994. 03. 05. 2000.

353. Покрајац Јагода

Спортско рекреат. центар Спремачица
Завод за медицину
Лекар спец. м. с.
спорта
Заједничке службе
Секретар

354. Полич Бранко

Директор

14. 03. 1956. 31. 08. 1978.
01. 08. 1978.  01. 01. 1987. 
01. 08. 1991. 06. 08. 2011.

Остојић Шијачки
Милица
Отковић Марјановић
329.
Милка
328.

346.

Перковић Маљковић
Александра

352. Петровић Срђа

355. Пољак Милка
356. Попов Весна

Проф. ф. к. – виши
стручни сарадник

Директор
Лекар специјалиста
Сектор медицине спорта
медицине спорта
Самостални сарадник
Екон. финан. сектор
за јавне набавке

02. 04. 1973. 22. 03. 2004.

До данас

-

До данас

15. 07. 1987. 15. 11. 2003.
09. 12. 1970. 10. 09. 1976.

15. 08. 1996.

До данас
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357. Поповић Јелена

Сектор медицине спорта Лекар опште праксе

01. 09. 2009.

До данас

358. Поповић Чедомир

Сектор физичке културе

Стручни сарадник у
физичкој култури

01. 06. 2011.

До данас

359. Поповић Ненад

Екон. финан. сектор

Директор

27. 09. 2005. 18. 12. 2007.

360. Поповић Анка

ЦЕФ

Благајник

26. 05. 2004. 30. 05. 2006.

361. Поповић Миломир

Спортско рекреат. центар НКВ радник

28. 06. 1989. 02. 10. 1989.

362. Поповић Михаило

Екон. финан. сектор

Директор

01. 11. 1975. 31. 03. 1980.

363. Поповић Павле

Заједничке службе

Економиста-саветник

01. 04. 1968. 30. 11. 1969.

364. Поповић Србољуб

Завод за физичку
културу

Проф. ф. в.

01. 02. 1964. 01. 09. 1965.

365. Прелић Радомир

Спортско рекреат. центар Начелник сл. одрж.

01. 02. 1989. 07. 02. 1992.

366. Поздерац Јасминко

Кабинет директора

Директор

01. 01. 2008. 19. 06. 2014.

367. Прокић Јасминка

Сектор медицине спорта

Лекар специјалиста
медицине спорта

16. 02. 1995. 01. 03. 2009.

368. Прокић Јелисавета

Спортско рекреат. центар Собарица

369. Пртљага Војислав
370. Пуљевић Богдан
371.

Пустиња Панић
Бранислава

Завод за физичку
културу
Завод за физичку
културу

Проф. ф. к. – стручни
сарадник
Проф. ф. к. – стручни
сарадник

Медицина спорта

Лаборант

01. 06. 1963. 31. 03. 1966.
01. 12. 1963. 31. 08. 1966.
01. 12. 1963. 21. 01. 1969.
03. 03. 1969. 05. 03. 2004.

372. Радаковић Нада

Спортско рекреат. центар Екон. – комерцијалиста 08. 11. 1968. 15. 10. 1972.

373. Радивојевић Љиљана

Завод за медицину
спорта

Лекар-специјалиста

15. 11. 1978. 01. 10. 1998.

374. Радовановић Илија

Спортско рекреат. центар Технички директор

02. 06. 2003. 16. 02. 2006.

375. Радовановић Славољуб

Завод за физичку
културу

Проф. ф. в. – директор

01. 09. 1965. 31. 03. 1981.

376. Радовановић Ранислав Спортски центар

Ложач /шеф
постројења

06. 11. 1971. 30. 09. 1992.

377. Радовић Јован

Медицина спорта

Лаборант

01. 06. 1964. 05. 11. 1968.

378. Радовић Милева

Завод за физичку
културу

Истраживач –
социолог

15. 03. 1974. 31. 12. 2005.

379. Радосављевић Ђорђије Заједничке службе

Економиста

01. 08. 1979. 14. 04. 1980.

Радоман Човило
Бранка
Радоман-Ковачевић
381.
Горјана

Администр. секретар – 15. 11. 1969.  22. 08. 1996. 
дактилограф
01. 10. 1996. 09. 02. 2006.

380.

382. Рајковић Жељко
383.

Рајковић-Радановић
Татјана

384. Ракоњац Радован

Завод за медицину
спорта

Сектор медицине спорта Медицинска сестра
Виши стручни
сарадник
Саветник за спорт и
Сектор физичке културе
рекреацију
Радник – вртлар шеф
Спортски центар
сл. отвор. тер.
Сектор физичке културе

03. 04. 2006.

-

01. 01. 2010. 19. 01. 2010.
01. 06. 2006.

До данас

19. 09. 1969. 24. 02. 2006.

385. Радошић Станко

Заједничке службе

Шеф рачуноводства

386. Радулашки Младен

Спортски центар

Руковод. центр. грејања 16. 04. 1973. 02. 03. 1977.

387. Радуловић Љиљана

ЗЗС

388. Ранковић Милун

Спортски центар

389. Ристановић Миланка

Спортско рекреат. центар НКВ радник

16. 09. 1985. 04. 04. 1988.

390. Ристић Миодраг

Спортско рекреат. центар Радник у котларници

14. 02. 1984. 31. 08. 1989.

391. Ропрет Јоже

Завод за физичку
културу

10. 11. 1961. 30. 09. 1974.
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01. 09. 1966. 28. 11. 1969.
11. 11. 1985. 20. 01. 1987.

Радник – ноћни чувар

Проф. ф. к. – виши
стручни сарадник

21. 08. 1961.

-

392. Ровић Војин

Завод за физичку
културу

Наставник ф. в.

Саветник за спорт и
рекреацију
Организатор
394. Роћеновић Александар Сектор физичке културе
рекреације
393. Репић-Ћујић Весна

Екон. финан. сектор

01. 04. 1964. 31. 10. 1969.
01. 10. 2012.

До данас

01. 10. 1995.

До данас

395. Роћеновић Ана

Сектор медицине спорта Лекар опште праксе

02. 03. 2009.

До данас

396. Росић Гордана

Екон. финан. сектор

Физиотерапеут

01. 07. 2015.

До данас

397. Санадер Александра

Сектор физичке културе

Виши стручни
сарадник

02. 12. 1986.

До данас

398. Сарајлић Аида

Сектор медицине спорта Начелник одељења

01. 04. 1992.

До данас

399. Савић Зорица

Екон. финан. сектор

Портир

05. 07. 1986.

До данас

400. Савић Срђан

Медицина спорта

Лекар – самостални
саветник, начелник
одељења

15. 01. 1963. 18. 08. 1969.

401. Савић Стамена

Спортски центар

Благајник

06. 08. 1973. 18. 08. 2003.

Проф. ф. к. – директор
СЦ

15. 04. 1966. 25. 09. 1966.

402. Савовић Радосав
403. Самарџић Живота

Медицина спорта

Лаборант

15. 04. 1962. 03. 08. 1966.

404. Свилар Драгица

Завод за медицину
спорта

Лекар

25. 11. 1981. 31. 10. 1982.

405. Сиљановић Јован

Спортски центар

Рад. на одржав. спорт.
(отвор.) терена

02. 04. 1973. 04. 11. 1981.

406. Симић Вера

Спортско рекреат. центар НКВ рад. – спремачица 20. 03. 1984. 03. 02. 2005.

407. Симић Даница

Заједничке службе

408. Симић Зоран

Спортско рекреат. центар НК радник

409. Симић Првислав

Спортски центар

ПК рад. на одржавању
терена

19. 03. 1969.

410. Симијоновић Радмила

Завод за физичку
културу

НКВ радник

19. 06. 1989. 18. 04. 1997.

Заједничке службе

Благајник/ ликвидатор

21. 10. 1970. 14. 06. 1972.

Медицина спорта

Лекар – специјалиста
мед. спорта

01. 04. 1975. 29. 05. 2002.

Дактилограф

08. 10. 1963.  03. 08. 1966. 
01. 06. 1973. 15. 09. 1994.

Самостални референт

01. 01. 1958. 31. 03. 1965.

411.

Симоновић Лазић
Јелица

412. Славик Едо
413. Смајовић Божић Вида
414. Спајић Даринка

Завод за физичку
културу
Завод за физичку
културу

Канцеларијски
референт

01. 12. 1959. 31. 12. 1977.
11. 09. 1997. 15. 05. 1999.
-

415. Спасић Косара

Спортски центар

ПК радник

01. 10. 1962.

416. Спасић Крста

Заједничке службе

Рачуновођа

01. 03. 1961. 15. 06. 1963.

417. Спасојевић Мица

Сектор медицине спорта

Лекар специјалиста
гинекологије

11. 02. 1992. 20. 12. 1998.

418. Сретковић Срђан

Спортско рекреат. центар Портир

419. Стајић Никола

Медицина спорта, Завод
за спорт

420. Симић Марија
421. Стајчић Рајко
422. Стакић Милош

-

13. 05. 1986. 30. 09. 2004.

Лекар спец. мед. спорта
01. 10. 1973. 15. 07. 2005.
– в. д. ген. дир.
Виши медицински
Сектор медицине спорта
27. 02. 2006. До данас
техничар
Организатор
Сектор физичке културе
01. 10. 2007. 15. 5. 2009.
рекреације
Сектор медицине спорта

Административни
секретар

423. Стаменковић Драгиша Сектор физичке културе Помоћник директора

03. 04. 2006.

12. 3. 2008.

01. 02. 1996.

26. 5. 2009.

ЛИСТА ЗАПОСЛЕНИХ

227

424. Стевановић Мирослав

Сектор физичке културе

425. Стевановић Славољуб

Виши стручни
сарадник

01. 07. 1993.

До данас

Сектор медицине спорта Доктор стоматологије

01. 09. 2012.

До данас

426. Стаменић Марија

Спортски центар

Референт

01. 05. 1963. 05. 08. 1965.

427. Стаменковић Мила

Завод за физичку
културу

Проф физ. културе

15. 08. 1994. 05. 08. 1999.

428. Станковић Илија

Спортски центар

Кувар

15. 07. 1960. 09. 07. 1962.

429. Станковић Милорад

Спортски центар

Економ (магационер)

16. 09. 1964. 09. 06. 1968.

430. Станковић Мирослава

Спортско рекреат. центар НКВ радник

22. 02. 1988. 25. 03. 2002.

431. Станковић Радосав

Спортски центар

НКВ радник – чувар

01. 05. 1961. 31. 12. 1978.

432. Станојевић Иван

Завод за физичку
културу

433. Станчуловић Ана

Медицина спорта

Проф. ф. к. – виши
стручни сарадник
Лекар-специјалиста
мед. спорта

434. Стевановић Милан

Медицина спорта

435. Стевановић Милинко

Спортско рекреат. центар ВКВ радник

436. Стефановић Бранислав Медицина спорта

Лекар
Лекар специјалиста
мед. спорта

01. 02. 1961. 28. 02. 1977.
01. 11. 1973. 31. 05. 2001.
01. 09. 1973. 31. 01. 1975.
01. 08. 1988. 24. 10. 2003.
01. 07. 1974. 01. 12. 1992.

437. Стефановић Миодраг

Завод за физичку
културу

Проф. физичке културе 01. 04. 1956.

438. Стефановић Чедомир

Спортски центар

ВКВ радник

Стјепановић
Богдановић Снежана
Стојановић Николић
440.
Бабић Бранка
439.

441. Стојановић Илона
442. Стијовић Милорад

Лекар специјалиста
интерне мед.
Лекар-специјалиста
Медицина спорта
мед. спорта
Лекар специјалиста
Медицина спорта
мед. спорта
Лекар специјалиста
Сектор медицине спорта
мед. спорта
Медицина спорта

-

18. 04. 1962. 31. 03. 1972.
19. 02. 1992. 31. 01. 2006.
06. 04. 1974. 09. 04. 1989.
01. 09. 1973. 20. 12. 2001.
01. 01. 1991.

7. 3. 2013.
До данас

443. Стојановић Татјана

Екон. финан. сектор

Шеф одељења

03-04. 2006.

444. Стојановић Љиљана

Екон. финан. сектор

Референт наплате

13. 07. 1978. 01. 11. 2013.

445. Стојисављевић Звонко Екон. финан. сектор

Сарадник за
безбедност и заштиту
здравља на раду

12. 05. 2005.

446. Стојковић Тања

Екон. финан. сектор

Референт наплате

23. 02. 1988.

447. Стојановић Милица

Спортски центар

НКВ радник

01. 10. 1962. 30. 06. 1972.

448. Стојковић Мирољуб

Завод за физичку
културу

Лекар

01. 09. 1978. 14. 07. 1981.

449. Стругар Марина

Екон. финан сектор

Административни
секретар
Лекар специјалиста
физикал. мед.

450.

Сузић Тодоровић
Божица

Медицина спорта

451

Шупут Јања

Сектор медицине спорта Биохемичар

28. 05. 1998.

До данас

-

01. 08. 1978. 08. 06. 2005.
20. 12. 2011.

До данас

Професор ф. в. –
директор

15. 04. 2003. 25. 10. 2005.

Спортски центар

ВКВ радник –
електричар

01. 02. 1965. 31. 01. 1966.

Шестовић Законовић
Весна

Медицина спорта

Лекар специјалиста
мед. Спорта

10. 03. 1980. 16. 02. 2006.

455. Шидловски Људевит

Медицина спорта

Медицински техничар

01. 09. 1960.

-

456. Шијачки Светозар

Спортски центар

Портир – домар

01. 08. 1960.

-

452. Шврака Михајло
453. Шепаревић Виктор
454.
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457. Шолаја Милица

Дактилограф

01. 01. 1960. 31. 07. 1960.

458. Тадић Мома

Спортско рекреат. центар Портир

15. 09. 2001. 04. 10. 2003.

459. Тешић Прибислав

08. 07. 1974. 22. 09. 1998.

461. Тодоровић Лазар

Спортско рекреат. центар КВ радник – ложач
Дипл економиста –
ЗЗС
саветник за економске
послове
Заједничке службе
Шеф рачуноводства

462. Тодоровић Иванка

Медицина спорта

15. 12. 1978.

460.

463.

Тешић Воштинић
Босиљка

Тодоровић (д.
:Аврамовић) Љиљана

Медицина спорта

Лаборант
Лекар мед. спорта и
физик. мед.
Др. мед. сц. – генер.
директор

01. 12. 1996. 09. 02. 2006.
01. 07. 1960. 30. 06. 1963.
-

10. 03. 1980. 19. 05. 1998.

464. Тодоровић Павле

Медицина спорта

465. Тодоровић Стадија

Спортско рекреат. центар Радник

09. 03. 1985. 20. 12. 2001.

466. Томашевић Владимир

Завод за физичку
културу

Др ф. к. – научни
сарадник

01. 08. 1978. 18. 05. 1995.

467. Травица Стева

ЗЗС

Курир

468. Тодоров Светлана

Екон. финан. сектор

Сарадник за
комерцијалне послове
и маркетинг

469. Томовић Милена

Екон. финан. сектор

470. Трајковић Стана
471. Трбојевић Сања
472. Тртица Бранислава
473. Турк Дубравко
474. Угарковић Душан
475. Васиљевић Марко
476. Валовић Живка

01. 09. 1980. 30. 09. 1985.

18. 11. 1994.  13. 08. 1996. 
12. 12. 2000. 01. 07. 2005.
23. 04. 2007.

До данас

Лекар опште праксе

06. 12. 2013.

До данас

Екон. финан. сектор

Гардеробер

28. 12. 2005. 10. 10. 2015.

ЦЕФ

Шеф рачуноводства

01. 02. 2006. 12. 06. 2006.

Лекар опште праксе

01. 09. 1973. 30. 09. 1974.

Проф. ф. в.

01. 09. 1985. 05. 04. 1999.

Завод за медицину
спорта
Завод за физичку
културу

Лекар – спец. мед.
спорта
Стручни сарадник у
Сектор физичке културе
физичкој култури
Медицина спорта

01. 02. 2011.

До данас

Дактилограф

01. 04. 1956. 01. 09. 1967.

477. Велимировић Михаило Спортски центар

ВКВ радник,
електроинсталатер

06. 06. 1974. 17. 12. 1982.

478. Вељковић Драган

Медицина спорта

Лекар специјалиста

01. 08. 1978. 31. 12. 1978.

Завод за физичку
културу
Завод за физичку
културу

Референтдокументариста

01. 04. 1956.

-

Статистичар

01. 03. 1961.

-

10. 06. 1981.  26. 07. 2000. 
15. 09. 2001. 31. 05. 2006.
04. 06. 1964. 30. 06. 1972.

479. Вељковић Мирјана
480.

Видаковић Мугоша
Даринка

Заједничке службе

15. 08. 1979. 31. 08. 1991.

481. Видојевић Љубинко

Завод за физичку
културу

Проф. ф. в. –
организатор
рекреације
Стручни сарадник –
управник СЦ

482. Видојевић Ранка

Спортски центар

КВ радник у бифеу

483.

Вирцбургер Вељковић
Ведрана

484. Вицковић Анто
485. Влајковић Софија
486. Влаховић Ана
487.

Влк-Ковачевић
Драгиња

Медицина спорта
Завод за физичку
културу
Завод за физичку
културу

Лекар специјалиста
мед. Спорта
Проф. ф. в. – струч.
сарадник

01. 09. 1973. 31. 05. 2000.
01. 11. 1977. 31. 03. 1993.

НКВ радник

07. 03. 1979.  08. 02. 1984. 
08. 08. 1989. 26. 11. 1997.

Медицина спорта

Лекар – специјалиста
мед. спорта

02. 08. 1975. 01. 05. 1987.

Спортски центар

Чистачица

19. 03. 1960. 31. 03. 1966.
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488. Весковић Ана

Сектор физичке културе Психолог

10. 07. 2003. 03. 03. 2008.

489. Влаховић Александра

Сектор за управљање
пројектима

Помоћник директора

01. 08. 2014.

До данас

490. Влајић Љиљана

Екон. финан. сектор

Референт наплате

01. 01. 1991.

До данас

491. Власачевић Јелена

Сектор медицине спорта Лекар опште праксе

01. 09. 2009.

-

492. Војводић Никола

Сектор одржавања

Електричар

20. 06. 2003.

До данас

Завод за физичку
културу
Завод за медицину
спорта
Спортско рекреат.
Центар

Проф. ф. в. – стр.
Сарадник
Лекар специјалиста
физик. медицине

493. Војиновић Живко
494. Вукићевић Момирка
495. Вуковић Драгана

01. 05. 1961. 31. 08. 1963.
11. 05. 1987. 27. 09. 1995.

Спремачица

22. 06. 1998. 11. 05. 2000.

496. Вуковић Милорад

Спортски центар

ВКВ радник –
машиниста

19. 08. 1973. 30. 11. 1996.

497. Вуковић Наташа

Спортски центар

Чистачица

06. 08. 1973. 16. 02. 2006.

498. Вучковић Хранислав

Спортски центар

ВКВ радник

01. 04. 1964.

-

499. Вучетић Драган

Екон. финан. сектор

Шеф службе

24. 06. 1981.

До данас

08. 12. 1983.

-

500. Вучковић Радован
501. Вујовић Бранка
502.

Вуковић-Лаиновић
Цветана

503. Здравковић Драгица
504. Ждијара Бранко

КВ радник на
отвореним теренима
Административни
Сектор физичке културе
секретар
Референт за
Сектор медицине спорта административне
послове
Референт обрачуна
Екон. финан. сектор
зарада – благајник
Завод за физичку
Проф. ф. в. – виши
културу
струч. сарадник
Сектор одржавања

01. 08. 1975. 01. 08. 2010.
09. 03. 2006. 30. 03. 2013.
04. 04. 2006.

До данас

01. 02. 1961. 31. 01. 1963.

505. Живановић Милисав

Спортски центар

Ложач

28. 04. 1968. 04. 11. 1972.

506. Живановић Радоје

Спортски центар

Столар

06. 04. 1973. 04. 01. 1988.

507. Живановић Тања

Завод за медицину
спорта

Лабораторијски
техничар

19. 11. 2003. 22. 03. 2005.

508. Живанић Слободан

Медицина спорта

Лекар-специјалиста

01. 10. 1973. 31. 12. 1976.

509. Животић Миливоје

Спортски центар

Портир

14. 03. 1969.

Проф. физ. васпитања

01. 10. 1957. 31. 09. 1958.

Дипл. психолог

01. 09. 1985. 30. 06. 1990.

510. Животић Стеван
511. Жигић Жељка

Завод за физичку
културу
Завод за физичку
културу

-

512. Замечник Ева

Спортски центар

Чистачица

04. 02. 1965. 07. 07. 1965.

513. Замечник Јано

Спортски центар

ПКВ радник

01. 12. 1959. 10. 08. 1961.

514. Зековић Томислав

Сектор физичке културе

Организатор
рекреације

01. 08. 1975. 30. 09. 2008.

515. Здански Иван

Завод за физичку
културу

Др физичке културе
– научни сарадник,
директор ООУР-а

26. 08. 1963.  30. 09. 1972. 
06. 02. 1985. 20. 05. 1988.

516. Здравковић Миодраг

Медицина спорта

Лекар- специјалиста
мед. спорта

01. 04. 1975. 30. 04. 1978.

517. Златановић Милена

Завод за физичку
културу

Дипл. архитекта –
истраживач

01. 06. 1965.

518. Златковић Радослав

Медицина спорта

Лекар

01. 03. 1973. 16. 11. 1975.

519. Зековић Томислав

Сектор физичке културе

Организатор
рекреације

01. 08. 1975.
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-

30. 9. 2008.

520. Златковић Сузана

Сектор медицине спорта Лекар опште праксе

521. Златковић Јован

Сектор медицине спорта

522. Златковић Мирољуб
523. Живановић Слободан
524.

Живановић-Медић
Мирјана

Лекар специјалиста
мед. спорта
Лекар специјалиста
Сектор медицине спорта
мед. спорта
Виши медицински
Сектор медицине спорта
техничар
Сектор медицине спорта Медицинска сестра

23. 12. 1993.

До данас

14. 06. 2006.

18. 5. 2015.

21. 06. 1989. 31. 12. 2009.
08. 11. 1973. 28. 02. 2010.
05. 04. 2004.

До данас

Библиографија Завода за спорт и медицину
спорта Републике Србије доступна је у целини
на сајту установе (www.rzsport.gov.rs), као и у
електронском издању ове монографије.
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