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1. Увод 

 Покрајински завод за спорт и медицину спорта је установа основана Одлуком 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (''Сл. лист АПВ'' бр. 10/02 и 1/2012), са циљем 

унапређења стручног рада у организацијама у области спорта и стручног праћења стања у 

области спорта у Аутономној покрајини Војводини, чиме је отпочео нов период рада старог 

Завода. Завод је почео са радом 13. јула 1953. године када је Савез спортова Војводине на 

свом састанку донео одлуку о оснивању "Спортског института Војводине" са седиштем у 

Новом Саду, након чега је Завод још неколико пута мењаo свој назив. Приход за 2022. годину 

утврђен је на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине 

Војводине за 2022. годину (“Сл. лист АПВ” бр. 54/2021 од 16.12.2021. године) 

 Делатности Завода су одређене чланом 9. Статута Покрајинског завода за спорт и 

медицину спорта од 05.09.2002. године, и изменама и допунама Статута уз сагласност Владе 

АПВ (022-00023/2007, 022-200/2012 и 022-904/2013).  

 Завод има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 

законом, одлуком о оснивању и статутом. Завод послује као установа, у складу са прописима 

о јавним службама. Завод може у складу са Статутом обављати и друге делатности за које је 

регистрован, уз сагласност Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.  

 Завод може образовати радна тела ради обављања појединих послова из своје 

надлежности у складу са прописима (радне групе, комисије и др.). За обављање појединих 

стручних послова из своје надлежности Завод може ангажовати друга правна и физичка лица. 

 Завод активно учествује у спровођењу политике покрајинског органа надлежног за 

област спорта. Завод је основан као стручно тело у циљу ефикаснијег спровођења 

мониторинга у области спорта и стварања препорука за интеграцију родне перспективе у све 

политике, мере, акције и програме које Покрајинска влада доноси и спроводи.  

 Органи управљања Завода су: Директор, Управни одбор и Надзорни одбор, које 

именује Влада АП Војводине на период од четири године.  

На седници Владе АП Вoјводине одржаној 13.07.2016. године, донета је Одлука о 

именовању директора Завода др Данијела Жупића, доктора медицине из Новог Сада, на 

мандатни период од четири године.  

На седници Владе АП Вoјводине одржаној дана 22.07.2020. године, донета је Одлука о 

именовању за вршиоца дужности директора Завода др Данијела Жупића. 

На седници Владе АП Вoјводине одржаној дана 18.11.2020. године, донета је Одлука о 

именовању директора Завода др. Данијела Жупића, доктора медицине из Новог Сада, на 

мандатни период од четири године. 

 Управни одбор Завода има девет чланова, а Надзорни одбор три члана. 

Управни одбор:  

 Ђорђе Ђурић, председник  

 Игор Сегедински, члан 

 проф др Горан Васић, члан 

 Миодраг Лопичић, члан 

 др Мариана Тишма, члан 

 Никола Јевтић, члан 

 Данијела Шпирић, члан 

 Драгица Ковачевић Врањковић, члан 

 Ана Тепшић, члан 

 

Надзорни одбор:  

 Гојко Вукоје, председник 

 Ела Добо, члан 

 Душан Поповић, члан 
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2. Планирани програми и активности 

 Пословање Покрајинског завода за спорт и медицину спорта одвијаће се у складу са 

Програмом рада и Финансијским планом за 2022. годину, као и Акционим планом развоја 

спорта у АП Војводини 2019-2022, те и у складу са прописаним мерама заштите од 

пандемије Корона вируса. 

Пословање Покрајинског завода за спорт и медицину спорта у 2022. години, 

реализоваће се кроз следеће сегменте: 

 

 2.1 Дијагностика тренираности спортиста 

 Покрајински завод за спорт и медицину спорта је важећим Законом о спорту 

(Службени гласник РС, бр. 10/2016), именован за институцију која обавља контролу 

тренираности врхунских спортиста, без чега се данас не може замислити савремени 

тренажни процес. За реализацију ове делатности, опремљени смо савременом мерном 

апаратуром и свим потребним материјалним и кадровским ресурсима. У овом послу имамо 

50-о годишње позитивно искуство и преко 11.000 задовољних истестираних спортиста. У 

оквиру дијагностичког поступка, у зависности од циљева тестирања и потреба клијената, 

вршимо процену моторичких и функционалних способности, морфолошких карактеристика, 

као и процену психосоцијалног статуса и степена психолошке припремљености спортиста. 

 Дијагностика тренираности спортиста представља неизоставни део процеса 

планирања, контроле и реализације тренажног процеса. Намењена је свим онима који 

препознају потребу да на савремен, научно заснован и верификован начин приступе провери 

свог тренутног физичког стања и да на основу тога испланирају будуће кораке.  

 Одабир појединих тестова или формирање групе тестова, вршимо на основу договора 

са клијентом/спортистом/тренером, а према унапред дефинисаним циљевима. У односу на 

циљеве, тестирања могу бити у функцији: 

 Утврђивања тренутног стања спортске форме испитаника и информисања тренера са тим, 

 Контрола и оцена квалитета реализације тренажно-трансформационог процеса (добијамо 

податке да ли су настале промене у складу са планираним и усмереним тренажним 

процесом), 

 Прогнозе спортског потенцијала испитаника (идентификација талената), селекције или 

усмеравања деце према одређеним спортским дисциплинама, 

 Праћења развоја моторичких способности деце (поред моторичких тестова, саставни део 

овог процеса је редовна здравствена контрола са праћењем постуралног статуса и 

идентификација евентуалних деформитета (кичма, стопала). Редовно праћење омогућава 

правовремено уочавање евентуалних неуравнотежености у моторичком развоју, чиме се 

олакшава рад на корекцији као и континуирано праћење динамике напретка),  

 Едукације тренера и спортиста (квалитетно интерпретирани резултати тестирања 

омогућују увид у слабости испитаника, сагледавају специфичне захтеве изабраног 

спорта/спортске дисциплине и нуде могућност примене оптималних оптерећења за развој 

жељених способности), 

 Контроле и праћења рехабилитационог процеса (почетна мерења омогућавају сагледавање 

постојећег стања и адекватну израду одговарајућег програма рада, док су каснија мерења у 

функцији процене напретка у опоравку и адекватне корекције плана рада). 

 

 Већи део тестирања реализујемо у лабораторијским условима, а по договору можемо 

их реализовати и на терену. 
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 2.1.1 Функционална дијагностика и антропометријска мерења 

 Антропометријска мерења подразумевају стандардну процедуру мерења 

волуминозности и дужине сегмената, која приказује стање организма из аспекта величине, 

односно запремине и дужине. Запремина и распоређеност запремине (односно масе) по 

сегментима тела директно утиче на кретање из аспекта расподеле укупне количине кретања 

које тело прави. На основу добијених вредности, и у комбинацији са осталим подацима, 

утврђује се пропорционалност тела у односу на морфолошки тип, професију и жељени 

физички изглед, а такође и усклађеност телесне грађе према специфичним спортским 

кретњама, која су различита за сваки спорт. Комплетна структура тела утврђује се 

биоелектричном импеданцом уз помоћ (In Body 230) анализатора који пружа прецизне 

податке о количини и односима појединих врста ткива у организму. Служећи се посебном 

методом анализе реактивности, овај систем користи 6 различитих фреквенци кроз 5 телесних 

сегмената како би добио свеобухватне вредности, и комплетно разликовао сваки од сегмената 

тела и њихов међусобни однос. 

 Функционална дијагностика у спорту обухвата широко подручје од регистровања 

општих функционалних способности спортиста у лабораторијским и теренским условима 

тестирања, преко дубљег увида у поједине физиолошке и биохемијске процесе. У кабинету за 

функционална тестирања Завода, уз примену континуираних прогресивних тестова се 

одређују основни параметри за процену аеробог капацитета спортиста: Максимална 

потрошња кисеоника (VO2max) и анаеробни праг помоћу којих се одређује интензитет 

тренинга. 

 За потребе  функционалних тестирања користи се следећа опрема: 

 Гасни анализатор Quark b² i QUARK CPET (COSMED – Italy), бицикл ергометар 

Monark 839E (MONARK – Sweden), Кајакашки ергометар DANSPRINT PRO, бицикл 

ергометар WEBA-SPORT "Watt", Тредмил трака T150DE’(COSMED-Italy), BIOSPACE InBody 

230 (Биоелектрична импеданца) и инструменти за антропометријска мерења. 

 

Број планираних функционалних тестирања у 2022. години. 

Број лабораторијских тестирања 125 

Број  БМИ мерења (лабораторијских) 150 

Број антропометријских мерења (лабораторијских) 125 

Укупан број тестирања 400 

 

 У складу са Програмском структуром реализације Акционог плана развоја спорта у 

АП Војводини, као и прописаним мерама заштите од пандемије Корона вируса, број 

планираних функционалних тестирања у 2022. године је 400.  
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 2.1.2 Моторичко изокинетичка дијагностика 

 

Планиран број моторичко-изокинетичких тестирања у 2022. је следећи: 

 

Број планираних лабораторијских моторичко изокинетчких тестирања у 2022. години. 

Изокинетика 150 

Моторика  150 

Укупно 300 

 

 У складу са Програмском структуром реализације Акционог плана развоја спорта у 

АП Војводини, као и прописаним мерама заштите од пандемије Корона вируса, број 

планираних моторичко-изокинетичких тестирања у 2022. године је 300.  

Изокинетика ће се радити комплетно у просторијама Завода. За тестирање се користи 

изокинетички динамометар “EASY-TECH”.  

 У моторичком кабинету врше се тестирања базичних моторичких способности 

(гипкост, снага, скочност, брзина, равнотежа). Неколико тестова је из батерије тестова 

ЕУРОФИТ проширено са тестовима гипкости, снаге и скочности. Теренско тестирање 

обухвата и тестове агилности и брзине трчања. 

 

 2.1.3 Психодијагностика 

 Психодијагностика је једна од делатности које се обављају у оквиру Покрајинског 

завода за спорт и медицину спорта. Психодијагностичком проценом биће обухваћени 

врхунски спортисти, перспективни спортисти, такмичари у свим спортским гранама, ученици 

и студенти укључени у школски и студентски спорт, рекреативци, као и спортски стручњаци, 

тренери и судије. 

 Психолошка тестирања се могу обављати у кабинету Завода као и у теренским 

условима. У зависности од годишта, пола и гране спорта спортиста, може се користити ЦРД 

батерија тестова или упитник-профил личности.  

У Заводу је запослен један (1) психолог. 

 

Планирани обим тестирања у 2022. години. 

Број лабораторијских тестирања 150 

Број теренских  тестирања 150 

Број тестираних тренера и судија 30 

Укупан број тестирања 330 
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 2.1.4  Теренска тестирања 

 Предност теренских тестирања у односу на лабораторијска тестирања јесте у томе 

што се за краћи временски период може тестирати далеко већи број спортиста, обзиром да 

спортисти не долазе у просторије Завода већ запослени Завода излазе на терен. 

 У Стратегији развоја спорта у АП Војводини коју је усвојила Скупштина АП 

Војводине, Покрајински завод за спорт и медицину спорта је према Акционом плану одређен 

за носиоца идентификације талената из система школског спорта и континуираног праћења 

њиховог даљег развоја, кроз посебне спортско медицинске прегледе и дијагностичке 

процедуре.  

  И у 2022. години је планирано праћење психофизичког стања олимпијских нада и 

перспективних спортиста са територије АП Војводине, што подразумева теренска тестирања 

појединих моторичких и когнитивних способности, која имају велики значај за спорт 

Војводине.  

Сваки од поменутих спортиста има обавезу да се, у складу са потписаним уговором о 

стипендирању од стране АПВ, тестира у Заводу и провери тренутно стање свог телесног 

састава као и психо-физичког статуса. 

 

Број планираних теренских тестирања – талентовани спортисти АПВ у 2022. години. 

Година Број спортиста Број тестирања 

2022 60 60 

 

Број планираних теренских тестирања – остали у 2022. години. 

Година Број спортиста Број тестирања 

2022 100 100 

 

У складу са донетим мерама у борби против пандемије Корона вируса, број 

предвиђених теренских тестирања осталих спортиста је 100, који број је умањен у односу на 

2021. годину, из наведених разлога.  

 

 2.2 Периодично праћење стања физичких способности деце, 
омладине и одраслих са територије АП Војводине 

Кроз Пројекат ,,Стање физичких способности и морфолошких карактеристика 

становништа АПВʹʹ који је започет у 2018. години планирано је да у 2022. години буду 

извршена теренска тестирања појединих моторичких и когнитивних способности 

средњошколаца и студената, а у наредним годинама и одређених годишта одраслог 

становништва. Планирани су договори са надлежним секретаријатима и институцијама око 

заједничке организације самог тестирања, одабира узорка и термина тестирања. Планирани 

узрасти за тестирање су 15, 17, 19 и 24 године. Све ове активности ће бити спроведене у 

складу са донетим препорукама у борби против пандемије Корона вируса. 

 

Број планираних теренских тестирања – средњошколци и студенти у 2022. години. 

Година Број средњошколаца Број студената Број тестирања 

2022 1600 1600 3200 
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 2.3  Кабинет за опоравак спортиста 

 У кабинету за опоравак спортиста Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, од 

опреме Завод поседује:  

 

- BUBBLE PURE AIR - BPA је високо специјализовани медицински уређај. То је 

мобилни простор у коме је могуће удисати 99,95% чист ваздух, ослобођен свих 

штетних честица, бактерија, вируса, алергена као и штетних гасова.  

- PHYSIOGO 701 - Мултифункционални уређај PHYSIOGO 701 је уређај за активну, 

неинвазивну терапију. Терапије које су доступне су електротерапија, ласерска 

терапија, магнетна терапија и ултразвучна терапија.  

- RECOVERY SPORTS - систем за опоравак. Чизме које обезбеђују удобну масажу 

мишића, помоћу компресије и декомпресије, што помаже бржем опоравку мишића. 

 Планиран број спортиста на опоравку у 2022. години је око 300. 

 

 2.4 Специјалистички медицински прегледи из области медицине 
спорта 

 На основу члана 19. Закона о спорту (Службени гласник РС, бр. 10/2016) и 

Правилника о спровођењу здравствених прегледа спортиста и спортских стручњака 

(Службени гласник РС, бр. 88/2020)   Покрајински завод за спорт и медицину спорта се поред 

својих бројних делатности утврђених оснивачким актом, бави и спортско-медицинским 

прегледима свих учесника у спортским активностима, почев од врхунских спортиста, 

талентованих спортиста, параолимпијаца и олимпијских кандидата, преко такмичара у свим 

спортским гранама, ученика и студената укључених у школски и студентски спорт, као и 

спортских стручњака, све до рекреативаца који желе да провере свој здравствени статус.  

 Спортисти и спортски стручњаци ради утврђивања Опште здравствене способности се 

подвргавају медицинском прегледу који обухвата мерење масе и висине са индексом телесне 

масе, преглед кичме и држања, комплетан преглед по системима (срце, плућа, абдомен, крвни 

судови, лимфни чворови, ендокрини систем, нервни систем), ЕКГ у мировању. Уколико су 

спортисти старији од 12 година и учествују на такмичењима, професионални спортисти, 

репрезентативци, перспективни и талентовани спортисти, као и уколико то тражи грански 

савез, утврђује се Посебна здравствена способност путем спортско медицинског прегледа 

(проширени) који обухвата све горе наведено као, и проширена лабораторијска испитивања  и 

ЕКГ после напора. 

Планирани  број спортско-медицинских прегледа у 2022. години. 

Број лабораторијских анализа 3000 

Број спортско медицинских прегледа 3000 

 

 У Одељењима за специјалистичку здравствену заштиту спортиста и лабораторијску 

дијагностику у 2022. години планирано је да се обави 3000 лабораторијских анализа и 3000 

спортско медицинских прегледа ради утврђивања опште (и посебне) здравствене 

способности и овере такмичарских књижица.  
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 2.1 Стручно оспособљавање - годишњи план реализације 
усвојеног плана и програма стручног оспособљавања 

 У складу са новодонетим Правилником о стручном оспособљавању и усавршавању за 

обављање одређених стручних послова у спорту („Службени гласник РС“, бр. 60/2020) и 

одобрењем (дозвола за рад) број: 66-00-00644/2/2020-03 од 17.02.2021. Завод ће у 2022. 

години спроводити програме стручног оспособљавања за стицање следећих спортских звања 

у овиру занимања: 

 Спортски посредник: 

Спортски посредник,  оспособљеност II нивоа, 

Спортски посредник,  оспособљеност III нивоа, 

 

 Организатор спортског пословања: 

Организатор пословања организације у области спорта, оспособљеност II нивоа,  

Организатор пословања организације у области спорта, оспособљеност III нивоа,  

Организатор безбедности у спорту, оспособљеност I нивоа,  

Организатор безбедности у спорту, оспособљеност III нивоа,  

 

 Менаџер у спорту: 

Спортски менаџер, оспособљеност I нивоа,  

Оперативни спортски менаџер, оспособљеност II нивоа,  

Оперативни спортски менаџер, оспособљеност III нивоа,  

 

Организатор рекреације у спорту: 

Спортско-рекреативни водитељ, оспособљеност III нивоа,  

Спортско рекреативни учитељ, оспособљеност IV нивоа,  

 

 Тренер у спорту: 

Спортски оперативни тренер, оспособљеност III нивоа,  

Спортски оперативни тренер – спортски учитељ, оспособљеност IV нивоа,  

 

 За занимања тренер у спорту и организатор рекреације у спорту стручно 

оспособљавање се обавља само за спортске гране и области спорта за које Завод има 

прибављено мишљење надлежног националног спортског савеза на План и програм стручног 

оспособљавања који изводи Завод а то су: атлетика, бадминтон, бицилизам, џудо, кик бокс, 

кошарка, куглање, одбојка, пливање, рукомет, стони тенис, тенис, теквондо и спортска  

рекреација. 
 

У току 2022. године Завод планира да распише два конкурса у марту и септембру 

месецу за упис на програме стручног оспособљавања. Конкурси ће се објавити на интернет 

страници Завода, а упутиће се и националним спортским савезима, покрајинским гранским 

спортским савезима, односно другим организацијама у области спорта. Планира се упис 

нових 200 полазника и 100 полазника који ће стећи Уверења о завршеном стручном 

оспособљавању и одређена спортска звања у 2022. години. 
 
Као и претходних година, Завод ће наставити своје обавезне активности у погледу 

извештавања Министарства омладине и спорта, достављањем Извештаја о обављеном 

стручном оспособљавању у 2022. години и планом активности за 2023. годину, као и 

пријавити почетак стручног оспособљавања након објављених конкурса. Такође, биће 

настављене и обавезне активности у погледу стручног оспособљавања у оквиру Акционог 

плана за спровођење програма развоја спорта у АП Војводини за период 2019–2022.  
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 Списак предавача и стручних сарадника 
 

 Предавачи и сарадници за општи део плана стручног оспособљавања из редова 

Покрајинског завода за спорт и медицину спорта су: Прим. др Биљана Савић, др Бранислав 

Страјнић, Мане Мирковић, Снежана Вујановић, др Бранко Ђукић, Маја Грабовац, Горан 

Гламочић, Снежана Голић, Никола Мачванин, Драгица Ковачевић Врањковић, Михаило 

Милетић и Иван Милојковић (сарадник). 

 

 Предавачи за посебни део (уже стручну област) Покрајинских гранских спортских 

савеза са којим Завод сарађује за своју грану спорта су: Данијела Шпирић (атлетика), Милан 

Барбир (бадминтон), Немања Вајс и Тибор Тарјан (бициклизам), Светлан Вајнбергер (џудо), 

Миодраг Јотић (кик бокс), проф. др Младен Микић, Марија Кресовић (куглање), др Недџад 

Османкач (одбојка), Игор Беретић (пливање), др Бранислав Страјнић (рукомет), др Бранко 

Ђукић (стони тенис), Душан Милојковић (тенис), Славиша Перић (теквондо) и  проф. др 

Милена Микалачки (спортска рекреација). 

 

О контроли квалитета остваривања стручног оспособљавања, стручним питањима 

везаним за извођење утврђеног плана и програма стручног оспособљавања стара се и 

одлучује Стручни савет. Стручни савет сачињавају руководилац стручног оспособљавања, 

као председник и шест чланова из реда ангажованих предавача. 

 

Задаци и начин рада и одлучивања Стручног савета и Руководиоца стручног 

оспособљавања регулишу се у оквиру Програма рада Покрајинског завода за спорт и 

медицину спорта усвојеним од стране Управног одбора Завода чији је саставни део годишњи 

план реализације усвојеног Плана и програма стручног оспособљавања. 

 

Стручни савет има следеће задатке: 

 Стара се о стручним питањима везаним за извођење утврђеног плана и програма 

стручног оспособљавања. 

 Врши контролу квалитета остваривања стручног оспособљавања кроз анализу 

наставних активности. 

 Планира и предлаже мере за унапређење наставних активности. 

 Даје и друге предлоге и препоруке везане за све учеснике у процесу стручног 

оспособљавања. 

 

Стручни савет се састаје по потреби, а редовно након сваког наставног циклуса. 

 

 2.2 Надзор над стручним радом у области спорта 

  

Покрајински завод за спорт и медицину спорта, сагласно члану 32. Закона о спорту, 

врши надзор над стручним радом у области спорта на територији АП Војводине, као 

поверени посао Министарства омладине и спорта. Министарство омладине и спорта 

Републике Србије донело је пратећи подзаконски акт Правилник о надзору над стручним 

радом у области спорта.  

 

 Приоритет ће, као и до сада, у односу на вршење редовног надзора, представљати 

ванредни надзор над стручним радом, а на основу образложене писмене притужбе у складу 

са чланом 9. став 4. Правилника о надзору над стручним радом у области спорта („Службени 

гласник РС“, бр. 92/2011). Редован надзор ће се обављати у складу са Планом надзора над 

стручним радом, тренутне пандемијске ситуације и листом стручних спортских надзорника 
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која сада обухвата само четири стално запослена надзорника у Заводу. 

 

 За фебруар месец планирано је усвајање Плана надзора над стручним радом у области 

спорта за 2022. годину на основу постојеће листе стручних спортских надзорника. При томе, 

водиће се рачуна да се Планом обухвати што шири спектар спортских грана и области у 

односу на раније планове, као и да територијални принцип буде задовољен тј. подједнака 

покривеност целе територије АП Војводине. Новим Планом редовног надзора биће 

обухваћено 10 спортских организација.  

 

 2.3 Омладинско насеље ‘‘Летенка‘‘ на Летенци 

 С обзиром да у 2021. години нису настављене активности на реализацији пројекта 

рушења постојећих и изградњи нових објеката на Летенци, планирано је да Омладинско 

насеље ''Летенка'' на Летенци у току 2022. године посети око 5000 гостију, те до 1000 деце на 

пансиону.  

 2.3.1 Центар за развој спорта и едукацију омладине Војводине 

  

 Туристички локалитет “Летенка”, предвиђен Просторним планом подручја посебне 

намене Фрушке горе до 2022. године, пружа могућност за изградњу нових објеката и 

садржаја у функцији развоја спортско-рекреативног туризма, уз обезбеђење услова за активан 

одмор и рекреацију. 

 Понуђени концепт је оптимално решење просторне организације која задовољава 

потребе заинтересованих актера и корисника простора у садашњем времену и будућем 

развоју, усклађеног са природним и створеним условима на терену, чиме би се створила нова 

вредност просторне целине локалитета “Летенка”, не само у функцији спортско-

рекреативног комплекса, већ и у функцији проширења комплетне туристичке понуде 

Националног парка “Фрушка гора”. 

 

 Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци од 

изузетног је значаја за Републику Србију и за Аутономну покрајину Војводину, као њеног 

саставног дела, с обзиром да ће се изградњом предметног центра створити изузетно 

квалитетни услови за боравак деце, омладине, спортиста рекреативаца, као и врхунских 

спортиста, те тиме допунити и туристичка понуда Фрушке горе, као једном од најзначајнијих 

подручја богатог природним и културним вредностима. 

 

 Након успешно реализованих активности претходне четири године, а по питању 

решавања својинских односа на непокретностима-грађевинском земљишту које чине 

катастарске парцеле 727/4, 729/3 и 2252/3 К.О. Шуљам и то преноса права јавне својине са 

Републике Србије, путем преноса без накнаде, у јавну својину АПВ, те измирене накнаде за 

промену намене шумског земљишта у грађевинско, као и прибављања целокупне пројектно-

техничке документације и свих неопходних сагласности и решења, те напослетку и 

исходовање грађевинских дозвола, комплетна документација у вези Пројекта изградње 

Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине је предата у 2019. години Управи за 

Капитална улагања АПВ, сходно донетим Закључцима Покрајинске владе из 2018. године. 

 



                                                                                                                          Програм рада 2022. 

12 

 

 2.4 Научно истраживачки рад 

 Покрајински Завод за спорт и медицину спорта и у 2022. години наставља са научно-

истраживачким радом, као и са активним учешћем на семинарима, трибинама и 

конференцијама, у складу са својим постојећим кадровима (2 доктора наука, 1 докторант, 4 

мастера, остали са 7¹ степеном стручне спреме).  

 Планирано је учешће и на неким новим Конференцијама где би радници Завода стекли 

неопходна искуства свако у свом пољу деловања и презентовали активности Завода новим, 

потенцијалним спортским организацијама-институтима кроз нову сарадњу, а све у складу са 

могућностима у условима проглашене пандемије Корона вируса.   

 2.5 Издавачка делатност 

 Покрајински завод за спорт и медицину спорта располаже великим бројем издања 

самосталне издавачке делатности у области спорта. Спортска литература и приручници 

корисни су за тренере који желе да усаврше тренажни процес, за полагање испита и стицања 

звања за већи број спортова. Већи део је старијег датума али са и даље корисним и 

практичним научним сазнањима.  

План за 2022. годину: 

 Издавање књиге-алманаха на тему најуспешнијих и најеминентнијих тренера који су своје 

стручно звање стекли у Заводу и тиме започели своје тренерске каријере, а у којој би 

презентовали биографије тих тренера, из свих грана спорта.  

 Презентација књиге-монографије издате 2020. године под називом ,,Стање физичких 

способности и морфолошких карактеристика деце основношколског узраста у АПВ 2020. 

годиниʹʹ као резултат пројекта у области тестирања. 

 

 2.6 Организовање саветовања, семинара и осталих стручно 
саветодавних скупова 

Покрајински завод за спорт и медицину спорта и у условима проглашене пандемије 

Корона вируса, а у складу са Програмском структуром реализације Акционог плана развоја 

спорта у АП Војводини (континуирана активност на усавршавању спортских стручњака који 

раде са врхунским - талентованим спортистима путем семинара, стручних скупова и 

предавања), не одустаје од едуковања свих заинтересованих и презентовања сазнања до којих 

су дошли стручни сарадници Завода у претходном периоду. Стручно-саветодавна помоћ 

спортистима, стручним кадровима и организацијама у области спорта у 2022. години 

извршиће се између осталог и кроз низ едукативних семинара, предавања и трибина.  

 

План за 2022. годину. 

  

Као круна успешне године, планиран је Семинар на Андревљу крајем 2022. године, 

где би гостујући предавачи, као и предавачи запослени у Заводу, изнели присутнима неке 

нове тенденције развоја спорта и медицине спорта у свету и како их применити код нас, а 

такође их упознати и са постигнућима самог Завода у текућој и претходним годинама. 

Такође, у току прве половине године планиран је још један семинар на Андревљу намењен 

тренерима, као и члановима градских и општинских већа задужених за спорт, на територији 

АП Војводине. 

Тип Семинар Трибина Предавање 

Број 2 5 5 
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3. Остале активности 

 3.1 Општи и финансијско правни послови 

 

У одељењу се обављају сви послови у вези са материјално - финансијским 

пословањем Завода, правни послови, послови јавних набавки, обављање стручних и 

административних послова за потребе Завода, вођење деловодних књига, чување и 

архивирање документације, евидентирање регистраторског материјала и архивске грађе; 

обављају се послови безбедности и заштите на раду, као и послови израде и ажурирања 

информационог система и интернет презентације Завода, послови прикупљања, обрађивања 

и чувања документације у вези са статистичким подацима, спортским резултатима и 

стручном литературом из области спорта. У одељењу се организује и информациони систем 

војвођанског спорта, обавља обрада података о стању физичких способности деце, омладине 

и одраслих на територији АП Војводине. Обављају се послови који се односе на припрему и 

обједињавање програма и планова рада и извештаја о раду Завода, припрему аката за обрачун 

зарада, накнада и других примања запослених, израду финансијских планова и извештаја, 

рачуноводствене послове и вођење финансијских статистика. У 2022. години могућа су мања 

одступања у реализацији програмских активности као последица усклађивања деловања и 

рада завода са осталим актерима унутар система како на државном, тако и на локалном 

нивоу. Такође, током реализације програма рада потребан је флексибилан приступ, како би се 

одређене активности које планом нису предвиђене, а покажу се као важне, могле спровести, а 

све у циљу јачања професионалних капацитета, подршке и праћења система квалитета 

стручног рада и услуга и стварања услова за континуирано унапређење квалитета услуга.  

 

 3.2  Сарадња са организацијама у земљи и иностранству 

 Покрајински завод за спорт и медицину спорта у циљу унапређења спорта у АП 

Војводини и унапређења квалитета услуга које пружа, током 2022. године планира да настави 

успешну сарадњу са универзитетима, заводима, установама, општинским спортским 

савезима, гранским спортским савезима, спортским организацијама и другим чиниоцима у 

спорту,  како у земљи, тако и у иностранству, те успостави нове сарадње.  

 У 2021. години Покрајински завод за спорт и медицину спорта је потписао велики 

број споразума о пословно-техничкој сарадњи и то са: 

- Српски атлетски савез 

- ФК Петроварадин – Петроварадин 

- Институт за спорт и спортску медицину – Подгорица 

- Тениски савез Црне Горе - Подгорица 

- Ауто спортски клуб „Petro max“ -  Нови Сад 

- Раднички фудбалски клуб Нови Сад – Нови Сад 
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4.  Јавност рада 

Јавност рада Завода утврђена је чланом 42. Статута Покрајинског завода за спорт и 

медицину спорта, која се остварује јавношћу одлука и рада Управног одбора Завода, 

подношењем годишњег Извештаја о раду Завода УО и НО и Скупштини АП Војводине, 

објављивањем општих аката, програма, конкурса, јавних набавки и одлука.  

Сви реализовани програми, активности и догађаји Завода медијски су промовисани, а 

све информације у вези са активностима наше установе објављују се на веб страници Завода        

( www.pzsport.rs ) и на друштвеним мрежама. Сарадња Завода и локалних и националних 

(штампаних и електронских) медија, као и веб портала је веома успешна. 

 

 

 

                                                                                                        Председник Управног одбора 

 

                                                                                

                                                                                                          ______________________ 

                                                                                                                    Ђорђе Ђурић 

http://www.pzsport.rs/

