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Пројекти од значаја за развој научноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2021‒2024. године

Оцене Стручне комисије за област СПОРТСКИХ НАУКА

Р.бр. Број пријаве пројекта: Назив пројекта:

Оцена 

Стручне 

комисије

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОЦЕНЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА (800 карактера)

1 142-451-2596/2021

Развој будућих спортских предузетника у Европи: 

универзитетско образовање за промоцију 

предузетничких намера код студената спортских наука

57+9

Све већи значај предузетништва довео је до бројних иницијатива ЕУ. Упркос томе и иако су млади људи 

генерално све образованији, ниво незапослености младих широм света наставља да расте. Разумевање 

предузетничких намера представља почетни корак у дугом и комплексном процесу предузетништва. 

Циљ овог пројекта је истраживање предузетничких наметра код студената спортских наука у 

различитим европским земљама. У пројекту су наведени очекивани краткорочни и дугорочни утицаји. 

Радни план пројекта је описан у четири радна пакета са адекватним задацима. Очекивани резултати 

наводе да ће се идентификовати кључни фактори предузетничких намера студената спортских наука, 

као и успоставити сарадња са партнерима из других европских држава. На крају пројекта приказани су 

прихватљиви ризици и план њиховог превазилажења. 

Комисија позитивно оцењује пројекат и цени га са 57 поена.

2 142-451-2597/2021
Програмирана физичка активност и исхрана у 

превенцији митохондријалне дисфункције
53+9

 Током физичких активности основни циљ биоенергетских процеса је константно допремање и 

обезбеђивање енергије потребне за вршење физичког напора. Полазећи од тога истраживање би имало 

за циљ да дефинише физиолошке и метаболичке идкикаторе митохондријалне дисфункције (МД), 

имплементира и оцени различите моделе програмираног вежбања код МД, процени унос креатина 

путем исхране код популације, анализу МД изазване вежбањем и испита дозну зависност вежбања. У 

пројекту су наведени краткорочни и дугорочни утицаји истраживања, као и план за дисиминацију и 

експлоатацију пројекта. Радни план је постављен у четири радна пакета са образложеним задацима и 

предвиђа реализацију истраживања на око 120 испитаника, мушкараца и жена старости 18 до 65 

година, којима ће се испитати индикатори ћелијске енергетике, оксидативног стреса и митохондријалне 

функције. На крају су набројани могући ризици, али не и план за њихово превазилажење.  

Комисија позитивно оцењује пројекат и цени га са 53 поена.
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3 142-451-2594/2021 Здравствени ризици и користи од спорта 54+9

Пројекат наводи да се и европско и глобално друштво данас сматрају углавном физички неактивним. 

Фокусна тачка била би на идентификовању, разумевању и мерењу одредница које промовишу и 

одржавају понашање физичке активности током читавог животног века. Надаље, испитаће се ефекти 

физичког вежбања различитог трајања, интензитета и обима на различите здравствене параметре. 

Истраживањем ће се утврдити краткорочни и дугорочни ефекти спортске активности на физичко и 

ментално здравље становништва Србије, старије од 35 година. 

Радни план пројекта подељен је у четири радна пакета са адекватним предвиђеним радним задацима. 

Након извршеног истраживања очекује се да ће се квантификовати физичка активност и утврдити њен 

доњи и горњи праг који има позитивне или негативне ефекте на физичко и ментално здравље. На крају 

пројекта наведени су прихватљиви ризици, као и план њиховог превазилажења.

Комисија позитивно оцењује пројекат и цени га са 54 поена

4 142-451-2595/2021
Превенција деформиттета кичменог стуба код 

адолесцената као последица хипокинезије
54+8

У пројекту се наводи да су деформитети кичменоиг стуба код адолесцената и школске деце у порасту 

пре свега због смањених физичких активности, дугих принудних стања, прекомерне употребе 

дигиталних уређаја и сл. Циљеви предвиђеног истраживања односе се на утврђивање заступљености 

постуралних неправилних стања кичме код адолесцената на територији Новог Сада, упоређивање 

разлика између физички активне и неактивне деце и спровођење мера превенције кроз едукације о 

физичкој активности.  Радни план је описан у четири радна пакета почевши од избора и 

стандардизације мерних инструмената, па све до финалног мерења испитаника, који ће произвести 

дугорочни план и програм континуираног праћења и дијагностиковања постуралног статуса одређене 

популације. У пројекту су описани прихватљиви ризици, као и план за њихово превазилажење.

Комисија позитивно оцењује пројекат и цени га са 54 поена.

5 142-451-2556/2021
Значај физичке активности за ментално здравље и 

академски успех студената
58+8

 Пројекат наводи да недовољна физичка активност младих представља глобални проблем. Са 

преласком из средњег у високо образовање често престаје обавезна физичка активност у виду редовне 

наставе физичког васпитања. Основни циљ овог пројекта је испитивање интеракције различитих модела 

и интензитета физичких активности са једне стране, и менталног здравља и успеха у студирању као 

појединих аспеката квалитета живота студената, са друге стране. Надаље се наводи да ће пројектне 

активности допринети промоцији активних стратегија у  унапређењу менталног здравља заједнице. 

Узорак ће чинити око 200 студената Факултета носиоца пројекта, који ће бити укључени у истраживање 

које је описано у четири фазе. Након извршеног истраживања, планирана су предавања и јавне трибине 

на којима би се представили резултати истих.

Комисија позитивно оцењује пројекат и цени га са 58 поена.

 



