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ЗНАЧАЈ РЕКРЕАЦИЈЕ И ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ У 

СПРЕЧАВАЊУ БОЛЕСТИ  
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Резиме: Реч рекреација потиче од латинске речи рекреаре, што значи обнављање, поновно стварање, 

освежавање, окрепљење, разонода, забава, одмор у слободном времену (Микалачки 2005). Тако да појам 

рекреације обухвата све активности које су намењене активном и пасивном начину одмарања.  

К. Штука (Живановић 1997: 6) каже: „Под појмом рекреације подразумијева се широк дијапазон људских 

активности којима је заједнички циљ да, према властитом избору садржаја, сваког појединца доведу до 

задовољења људских жеља и потреба за активнијим коришћењем слободног времена.” У истом раду, 

професор Јован Љуба пише: „Рекреација значи активан одмор, са којом човек обнавља радом утрошену 

психофизичку енергију и успоставља срушену равнотежу у својој породици. Рекреација је она слободна и 

организована активност која физички, психички и социјално обогаћује, ослобађа и обнавља човека и помаже 

му да се обликује у свестрано развијену личност.” 

Дефиницијама исказујумо повезаност рекреације са хармонијом свакодневног живота. Недостатак 

рекреације физичке активности  поистовећујемо с недостатком неког од важних витамина за развој људског 

организма. Рекреација и физчка активност имају важну улогу  у спречавању разних болести.  

Кључне речи: рекреација,физичка активност, значај, спречавање болести 

IMPORTANNCE OF RECREATION AND PHYSICAL ACTIVTY FOR 

PREVENTING DISEASES  

Abstract: Summary: The word recreation comes from the Latin word recreare, which means renewal, re-creation, 

refreshment, refreshment, leisure, entertainment, leisure (Mikalački 2005). Thus, the term recreation includes all 

activities that are intended for active and passive way of rest. 

K. Štuka (Živanović 1997: 6) says: "The term recreation implies a wide range of human activities whose common 

goal is, according to their own choice of content, to lead each individual to satisfy human desires and needs for more 

active use of free time." In the same paper, Professor Jovan Ljuba writes: "Recreation means active rest, with which 

a person renews the psychophysical energy spent through work and restores the disturbed balance in his family." 

Recreation is a free and organized activity that physically, mentally and socially enriches, liberates and renews a 

person and helps him to shape himself into a versatile person. ” 

By definitions, we express the connection between recreation and the harmony of everyday life. The lack of 

recreation and is identified with the lack of some of the important vitamins for the development of the human body. 

Recreation  and phisical activity are having important role in preventing different diseases.  

Key words: recreation, phisical activity,  importance, prevention, diseases 
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1. УВОД  

Према истраживањима совјетског академика Берга (Ивановски, Митић, Пребег, 2020), 

у последњих 150 година из корена је промењен начин живота, а нарочито производње. 

Тако је, на пример, 1850. године за 95 одсто енергије која је коришћена извор био људски 

мишићни рад, а за преосталих 5 одсто енергије извор је била енергија животиња, воде итд. 

Сто година касније, 1950. године, енергија воде, угља, водене паре, нафте и електрична 

енергија покривају 99 одсто потребе за енергијом у процесу производње, посматрано на 

светском нивоу. Четврт века касније, укупна енергија људског мишићног рада коришћена 

у процесима производње износи 0,5 одсто, са тенденцијом даљег смањивања. Вековима је 

човек као врста опстајао радећи, крећући се 10–16 часова дневно, док се данас толико 

времена проводи само у седећем положају, на послу, у аутомобилу, или испред ТВ екрана. 

Организам и поједини органски системи једноставно не могу тако брзо да се адаптирају на 

новонасталу ситуацију, па долази до читавог низа дегенеративних процеса.  

Савремени начин живота носи са собом и читав низ негативности, као што су: 

загађење земље, воде, ваздуха и нуклеарно загађење. Поред тога, изражена је бука, убрзан 

је темпо живота и рада, повећан број стресних ситуација. Посебну пажњу овом приликом 

заслужује истицање ХИПОКИНЕЗИЈЕ, тј. недостатка кретања у свакодневном животу и 

раду савременог човека, коју је Светска здравствена организација препознала као 

самостални ризико фактор (Митић 2001).  

Митић (2001) цитира Вуорија да светска здравствена организација (WHO) од свог 

оснивања покушава да кроз "отворена писма", упућена свим владама света,укаже на 

позитивне ефекте редовне физичке активности код свих структура грађана. WHO 

наглашава да недовољна физичка активност, евидентна у свакодневном животу и раду, 

посебно угрожава: предшколску децу, адолесценте, особе изложене стресним 

ситуацијама, жене, особе у трећем добу и особе које болују од хроничних незаразних 

болести (гојазност, хипертензија, дијабетес мелитус, остеопороза...). Познавање узрока 

појаве различитих болести основа је за увођење стратешких превентивних мера у свим 

земљама.  

Ситуација са пандемијом  КОВИД 19 вирусом парализовала је цео свет. 

2. ПРЕДМЕТ РАДА 

Предмет рада представља сагледавање значаја физичке активности и рекреације ради 

превенције од разних болести. 

3. ЦИЉ И ЗАДАТАК РАДА 

Циљ рада је да се укаже на чињенице везане за важност физичке активности и 

рекреације у борби против разних болести. 

Задатак рада је да се анализирају радови и мишљења познатих аутора из области 

рекреације и физичке активности и истакне њихов значај у спречавању разних болести.  

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Живановић и Љуба (Ивановски, 2014) својим дефиницијама исказују повезаност 

рекреације са хармонијом свакодневног живота. Недостатак рекреације се поистовећује с 

недостатком неког од важних витамина за развој људског организма. Живановић у том 

раду износи: „Рекреација може имати позитиван утицај на оптимализацију дневног 

здравог режима живота што доприноси повећању општих, интелектуалних и 
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психофизичких способности и лакшем савлађивању свих напора.” „Рекреација је 

добровољна активност која изазива задовољство и радост, а испуњава човекову 

доколицу”, у истом раду износе и Брајтбил и Мајер.  

Ивановски (2014) цитира Живановића: „Рекреативне активности су делотворни лек за 

савремени стресни начин живота”, где видимо да рекреативне понуде сврстава у сам врх 

лекова који лече данашњи стресан начин живота.  

Спортска рекреација (Вучковић и Микалачки, 1999) представља квалитативан део 

великог подручја рекреације који се бави применом различитих спортских и телесних 

активности код човека на слободан начин, али у стручном смислу спровођених према 

научно утемељеним критеријумима и начелима. Андријашевић (2000) спортску 

рекреацију објашњава као низ спортских садржаја, активности и програма вежбања 

прилагођених особама старије животне доби (али су доступне и препоручљиве свим 

узрастима), а чији се ефекти мере многобројним корисним учинцима на организам. 

Вежбање се може започети независно од животног доба, а у каснијем добу оно представља 

менталну и телесну хигијену која омогућава више слободе, аутономности и задовољства.  

„Активним одмором сматрамо онај одмор у којем током прекида рада не престаје 

активност, већ се наредна активност у односу на прву само мења. Зато је битно да код 

промене активности изаберемо ону активност која ће по свом деловању на организам бити 

супротна од оне активности која је довела до замора” (Вучковић и Микалачки, 1999). 

На основу свега изнетог можемо да кажемо да су истраживања која се константно 

врше на подручју рекреације допринела експанзији и озбиљној улози рекреације у свим 

сферама живота. Људи циљано одлазе у центре у којима се нуде различите рекреативне 

активности, а с друге стране, све институције (бање, хотели, одмаралишта, приватни 

смештај, болнице итд.) све више се упуштају у трку обезбеђивања рекреативних понуда.  

Важност рекреативне активности се огледа и у истраживањима које нас упућују на 

алармантну ситуацију и неопходност да преузмемо превентивне мере. У приручнику 

Ђурђевић, Митић, Атанасов, Вујовић (2014) износе податке истраживања да је у 

Републици Србији  гојазан скоро сваки пети одрасли становник (18,6%), сваки трећи 

становник конзумира цигарете (33,6%), око 40% свакодневно или повремено конзумира 

алкохол, а скоро половина становништва има хипертензију (46,5%).  У истом раду аутор 

нас упућује на истраживање које је спровео 2013. године Институт за јавно здравље Србије 

„Др Милан Јовановић Батут” и Министарство здравља показало је да се фитнесом, спортом 

или рекреацијом најмање три пута недељно бавило 8,8% становника Републике Србије, док је 

сваки девети становник Републике Србије (11,3%) у току слободног времена недељно провео 

у таквим активностима најмање 90 минута. Навика бављења спортом и рекреацијом је 

заступљенија код мушкараца (12,1% се рекреира три пута недељно, а 15,9% недељно у 

рекреацији проводи најмање 90 минута) него код жена (5,7% се рекреира три пута недељно, а 

5,3% недељно у рекреацији проводи најмање 90 минута). Интензивним физичким 

активностима намењеним јачању мишића најмање три пута недељно се у 2013. години бавило 

4,8% становника Републике Србије. Висок проценат (82,3%) деце је изјавио да су се у 

слободно време најмање једном до два пута недељно бавила физичким активностима (тако да 

се задувају и озноје), значајно више дечаци (86,7%) у односу на девојчице (77,8%), деца из 

Шумадије и Западне Србије (90,9%), као и деца из најбогатијих домаћинстава (87,9%). Готово 

су сва деца редовно похађала наставу физичког васпитања (97,6%). У погледу физичке 

активности деце нису забележене значајне разлике у односу на истраживање из 2006. године. 

Свему овоме треба додати да је у Републици Србији 2013. године, на основу измерене 

вредности ИТМ, било 40,4% нормално ухрањеног становништва, док је више од половине 

(56,3%) било прекомерно ухрањено, односно предгојазно (35,1%) и гојазно (21,2%). Између 

два истраживања, у 2006. и 2013. години, дошло је до значајног повећања процента гојазног 
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становништва (са 17,3% на 21,2%). Исто истраживање нам указује на тренд пораста проблема 

хроничних незаразних болести и даљи пораст хипертензије са 23,1% на 33,2%, Повишене 

масноће у крви (холестерол) са 8% 2006. године иде на 13% а шећерна болест (дијабетес) са 

5,3% расте на 8,1%.  Констатација је да у последњих десет година расте број особа које 

никада не вежбају, док истовремено опада број оних који најредовније вежбају (3-4 пута 

недељно).  

Андријашевић (2010) цитира Шимчевића како је хрватски завод за јавно здравље 

својим истраживањем упозорио на пет дијагностичких група повезаних са 

кардиоваскуларним болестима: срчани удар, мождани удар, коронарна болест срца и 

исхемијска болест срца те повећана концентрација холестерола у крви. У истом раду 

Андријашевић (2010) наводи по Краљ, Храбак-Жерјавић да је у Хрватској у 2007. години 

удео кадирдиоваскуларних болести као узрочника смрти био 50,6%, од чега се на смрт 

жена односило 57,9%, а мушкараца 43,4%. Истраживање међу 6000 становника Сан 

Франциска показало је да запослени са професијама које имају ниске енергетске захтеве, 

тј.мању потребу за физичким ангажманом, имају 2,5 пута чешће срчани удар са смртним 

исходом и три пута већу појаву тренутне смрти од инфаркта него особе које се баве 

послом за који је потребан средњи и јачи физички ангажман наводи Андријашевић (2010). 

Такође је интресантно и друго истраживање које исти аутор наводи по Бен Бесту о 

степену физичке способности које је пратило 4000 здравих мушкараца старосне доби од 

30-69 година. На темељу тог истраживања закључено је да у просечној популацији 16% 

мушкараца и 20% жена који живе седентарним начином живота 3,5 пута су изложенији 

кардиоваскуларним болестима од оних који имају просечну физичку активност. На основу 

изнетих чињеница констатујемо да постоји много фактора који доводе до 

кардоваскуларних и респираторних болести. Ако знамо да између осталих ствари, вирус 

Ковид 19 управо атакује дисајне органе, затим кардиоваскуларни систем и др. можемо да 

кажемо да редовно и константно бављење рекреативном активношћу може да буде један 

вид превенције у борби са разним видовима болести укључујући и КОВИД 19. Редовно 

бављење рекреативним активностима утиче на кардиоваскуларни систем тако да срчани 

мишић бива јачи и еластичнији, повећава се ударни и минутни волумен. Богатија је 

капиларна мрежа срчаног мишића и самим тим се смањује могућност инфаркта миокарда. 

Респираторни систем нам је јак колика нам је аеробна моћ организма. Када нам је већи 

дисајни волумен богатија је алвеоларна мрежа и ефикасније је преузимање кисеоника из 

ваздуха.  

Митић (2001) наводи да је рекреација скуп активности које се дешавају у слободно 

време, по слободном избору ради освежења и доброг расположења. Активности које 

издвајамо су оне које су цикличног карактера као што су: трчање, пешачење, вожња 

бицикла, пливање и сл. Модел рекреативние активности која је превентива за многе 

болести подразумева да  учесталост активности (трчање, пливање, вожњабицила и сл.) 

буде три пута недељно (минимум), трајање активности да буде у дужини од 25-60 минута 

(укључујући загревање 5-10 минута, рад 15-40 минута и опоравак 5-10 минута), 

интензитет који у фази рада треба да износи 70-90% максималне срчане фреквенције. 

Учесталост, трајање и интензитет морају бити прилагођени особама а зависиће од 

почетног нивоа физичке спремности спремности. Програм модела рекреативне активности 

укључује и типове активности које ће се препоручити почевши од лаких, умерених или 

тешких, као што су шетње, бициклизам, трчање, пливање, клизање итд. Посебни савети се 

дају онима који имају одређене здравствене проблеме. 

5. ЗАКЉУЧАК 
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Здравље представља психофизички интегритет једне личности. Физичка активност и 

њен модел рекреације су основни принципи који доприносе очувању здравља али пре 

свега превенцији од болести. Препорука струке је да особе млађе од 60 година морају да 

имају програм рекреативних активности у току дана онолико минута колико имају година. 

Редовно бављење рекреацијом може да успори појаву болести везаних за старење скоро и 

до 50%.  У време COVID-19, било које старосне доби потребно је да водите здрав начин 

живота и да имате активну организацију слободног времена јер управо ови чиниоци имају 

кључну улогу у превенцији и одржању доброг менталног здравља смањујући ризик од 

гојазности, повишеног крвног притиска, метаболичког синдрома и дијабетеса. Како у 

примарној превенцији, рекреативна активност је важна и код болесних особа у 

секундарној превенцији даљег развоја болести, њихових компликација и последица. 

Уз констатацију свега морамо додати и мисао коју је написао чувени Тисо у XVII веку 

(Митић 2001): 

„Физичка активност може да помогне или да замени дејство многих лекова, док 

ниједан лек не може да замени кретање.” 
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