
  

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Успостављање Националног центра за бригу, развој и подршку спортистима   

   

   

  Поштовани, 

 

Познато вам је да Олимпијски комитет Србије, спроводећи програм „Каријера после 
спорта“, пружа подршку спортистима и ван спортског терена.  

У циљу унапређења те подршке, заједно са Факултетом спорта и физичког васпитања 
Универзитета у Новом Саду, прикључили смо се пројекту Европске уније под називом 
„We Care“. 

 

У сарадњи са спортским стручњацима и научницима из Норвешке, Шпаније, Исланда, 
САД-а, Словеније и Хрватске, циљ овог пројекта је формирање: 

 Националног центра за бригу и развој спортиста, који би пружао подршку 
врхунским спортистима у критичним ситуацијама (повреде, прелази на виши ниво 
школовања, престанак бављења спортом и сл.) и 

 Базе података (у којој би се бележиле битне информације о спортистима, 
повредама, механизмима повређивања, условима, количини и врсти тренажног 
процеса, као и школско оптерећење). 

 

Центар за бригу и развој спортиста при Факултету спорта и физичког васпитања 
Универзитета у Новом Саду, био би научно-стручна подршка спортистима и тренерима, 
као и спона између праксе и теорије у спорту у Србији. 

 

Од кључног значаја за успостављање овог центра јесте да што већи број спортиста 
учествује у истраживању, па вас молимо да информишете активне и бивше спортисте 
да до 20. маја попуните упитник: 

 

1. Активни спортисти, старији од 18 година, чланови (или су у неком тренутку 
каријере били чланови) националних селекција и који наступају на међународним 

такмичењима) - Упитник: https://docs.google.com/forms/d/1KP6mLMqeM1V50S-
ttdXeuQ6CcBxVHCcwwkm86DghA4Q/edit?ts=5e9865b8 
 

2. Упитник за бивше врхунске спортисте, који су завршили спортску каријеру, 
старости до 50 година, а који су били чланови националних селекција и наступали 
на међународним такмичењима - Упитник:    

https://docs.google.com/forms/d/17hpNDrhYVfDl4TDGkDjssjpbNdjEizYYqtPAjEG4tvA/
edit?ts=5e9864ef 

 

Унапред се захваљујемо на вашем доприносу у реализацији овог пројекта. 

 

С поштовањем,  

 

  

 

 Ђорђе Вишацки                                                                   проф. Др Марко Стојановић 

 Генерални секретар OKS                                     Факултет спорта и физичког васпитања 

                                                                                          Универзитет у Новом Саду  
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Националним гранским савезима, 

члановима ОКС 

https://docs.google.com/forms/d/1KP6mLMqeM1V50S-ttdXeuQ6CcBxVHCcwwkm86DghA4Q/edit?ts=5e9865b8
https://docs.google.com/forms/d/1KP6mLMqeM1V50S-ttdXeuQ6CcBxVHCcwwkm86DghA4Q/edit?ts=5e9865b8
https://docs.google.com/forms/d/17hpNDrhYVfDl4TDGkDjssjpbNdjEizYYqtPAjEG4tvA/edit?ts=5e9864ef
https://docs.google.com/forms/d/17hpNDrhYVfDl4TDGkDjssjpbNdjEizYYqtPAjEG4tvA/edit?ts=5e9864ef

