




























Образац 1 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

 

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  

НАЦИОНАЛНИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА 

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС  

У ОБЛАСТИ СПОРТА, КОЈЕ ПРЕДЛАЖУ ОЛИМПИЈСКИ 

КОМИТЕТ СРБИЈЕ, ПАРАОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ 

СРБИЈЕ И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

 

У 2018. ГОДИНИ 

 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:  САВЕЗ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И ФИТНЕС 

СРБИЈЕ 

 

 

 

РЕВИДИРАНИ АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР 
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ДЕО 1 

 

 

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА  

 

 
Пун назив: Савез за рекреацију и фитнес Србије 

Седиште и адреса: Здравка Челара 14, Београд 

Број телефона: 011-311-5648 

Факс: 011-311-5648 

Е-маил: office@srfs.org.rs 

Интернет страна (Wеб страна) www.srfs.org.rs 

Особа за контакт (име, презиме, 

адреса, мејл, телефон, мобилни 

телефон: 

Драган Томашевић 

Здравка Челара 14, Београд ; tomasevic@srfs.org.rs; 

011-311-5648; 064-157-6868, 063-250-452 

 

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА 
 
Пун назив: Савез за рекреацију и фитнес Србије 

Скраћени назив СРФС 

Седиште и адреса: Здравка Челара 14, Београд 

Број телефона: 011-311-5648 

Факс: 011-311-5648 

Е-маил: office@srfs.org.rs 

Интернет страна (Wеб страна) www.srfs.org.rs 

Број жиро рачуна и назив и адреса 

банке: 

200-2424780102868-44, Банка поштанска 

штедионица 

840-848763-89 Управа за трезор 

Порески идентификациони број: 104380656 

Особа за контакт (име, презиме, 

адреса, мејл, телефон, мобилни 

Драган Томашевић 

Булевар Зорана Ђинђића 123ђ; 

mailto:tomasevic@srfs.org.rs
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телефон: tomasevic@srfs.org.rs; 

011-311-5648; 064-157-6868 

Грана спорта Спортска рекреација и фитнес 

Категорија спорта у Националној 

категоризацији  спортова 

Пета група 

Орган код кога је организација 

регистрована и регистарски број 

Министарство просвете и спорта, решење од 

11.04.2006. година, бр. Решења  661-02-485/2006-11 

Агенција за привредне регистре 

БС 9002/2012 од 15.06.2012. године 

Име и презиме, функција, датум 

избора и дужина мандата лица 

овлашћеног за заступање, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон 

 
 
Небојша Стојаноски, Председник СРФС, 27.03.2014. 
године, 4 године, Здравка Челара 14, 

stojanoski@srfs.org.rs; 011-311-5648; 063-8045-714 

Име и презиме председника 

органа управе организације, 

адреса, мејл и телефон 

Небојша Стојаноски, Председник УО,  
Здравка Челара 14,  

stojanoski@srfs.org.rs; 011-311-5648; 063-8045-714 

Чланство у међународним 

спортским савезима 

EHFA (European health and fitness association) 
EFCA (European fitness centre association) 

Број чланова светске федерације 86 

Број чланова европске федерације 41 

Представници савеза у 

међународним федерацијама (име, 

презиме и функција) 

Небојша Стојаноски, Члан борда EFCA 

Број регистрованих и број 

категорисаних (по категоријама) 

спортиста 

0 

Број регистрованих и број 

категорисаних (по категоријама) 

спортских стручњака 

168 

Укупан број запослених 5 

Укупан број спортских 

организација чланова 

организације 

350 

Датум одржавања последње 

Изборне скупштине 

27.03.2015. године 

Датум одржавања последње 

седнице Скупштине 

05.05.2017. године 

mailto:tomasevic@srfs.org.rs
mailto:stojanoski@srfs.org.rs
mailto:stojanoski@srfs.org.rs
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Укупни приходи у претходној 

години.  

24.000.000,00 

Планирани приходи у текућој 

години. 

20.000.000,00 

Да ли  постоје ограничења у 

коришћењу имовине и обављању 

делатности (стечај,  ликвидација, 

забрана обављања делатности) 

 

НЕ 

Да ли организација има у току 

судске и арбитражне спорове (које 

и вредност спора) 

 

НЕ 

Да ли је организација у последње 

три године правноснажном 

одлуком кажњена за прекршај или 

привредни преступ везан за њену 

делатност 

 

НЕ 

Да ли организација има блокаду 

рачуна, пореске дугове или дугове 

према организацијама социјалног 

осигурања 

 

НЕ 

Назив програма који је у 

претходној години финансиран из 

јавних прихода,  датум 

подношења извештаја и да ли је 

реализација програма позитивно 

оцењена 

Редовни годишњи програм, Завршни извештај предат 
17.01.2017. године, ДА 
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ДЕО 2/1 
 
1. Област/и општег интереса на коју се програм односи (заокружити све области које су 
предлогом програма обухваћене): 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ 

1) обезбеђивање услова за припрему, учешће и остваривање врхунских спортских 

резултата спортиста на олимпијским играма, параолимпијским играма и другим 

великим међународним спортским такмичењима; 

2) активности националних гранских спортских савеза, Олимпијског комитета 

Србије, Параолимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије преко 

којих се остварује општи интерес у области спорта, укључујући и унапређење 

заштите здравља спортиста, унапређење стручног рада и стручног 

оспособљавања у спорту; 

3) организација националних спортских такмичења од значаја за Републику Србију; 

4) међудржавна и међународна спортска сарадња; 

5) обезбеђивање услова за организовање и одржавање школских и студентских 

спортских такмичења на нивоу Републике Србије. 
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ДЕО 2/2 
 

Програм у области (из 2/1):  

 

СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА 

 
 

1. Назив програма (од 5 до 10 речи) 
 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ САВЕЗА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И ФИТНЕС СРБИЈЕ 

 

2. Локација(е) (навести све локације на којима се програм реализује) 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
 

3. Износ који се потражује од Министарства омладине и спорта 
 
 

Укупни трошкови програма Износ који се потражује од 

МОС-а 

% укупних трошкова 

програма који се тражи од 

МОС 

 

24 050 000,00 

 
7. 500 000,00 

 

31,27% 

 
 

4. Кратак садржај (опис) програма (највише једна страна) – укратко представити: 
 
САВЕЗ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И ФИТНЕС СРБИЈЕ кроз своје редовне годишње 

активности , на првом месту, бави се уређењем  система редовног и организованог 
бављења рекреацијом грађана Републике Србије. Управо организована физичка активност, 
подстицање грађана Р. Србије на бављење физичком активношћу и укључивање у 
рекреативне облике спорта препознали смо као своју основну активност која је апсолутно у 
складу са прокламованим циљевима Стратегије развоја спорта у Републици Србији. 
Активности које СРФС реализује препознате су Правилником о националним гранским 
спортским савезима преко којих се остварује општи интерес у области спорта у Републици 
Србији. Осим остваривања горе наведених циљева, као  посебно важну активност коју СРФС 
обавља јесте успостављање стандарда рада у фитнес клубовима, приоритетно у делу који 
се односи на стручни рад (процес лиценцирања) и у области здравствене заштите 
рекреативаца. 

 
Активности у оквиру редовног програма које СРФС спроводи и који ће бити 

реализовани и у 2018. години су: 

 
- Организација 8. међународног конгреса из области фитнеса у Београду; 
- Организовање посета међународним сајмовима из области фитнеса и велнеса; 
- Издавање стручног часописа FITNESS MANAGEMENT INTERNATIONAL 
- Организација Фитнес феста; 
- Организација Сајма фитнеса и велнеса 2017;  
- Организација аеробик конвенција широм територије Р. Србије; 
- Организација масовних спортско-рекреативних догађаја са општом примарном 

циљном групом као што су рекреативци – грађанство и деца на територији Р. Србије 
            - Организација система такмичења предвиђеним новим Законом о спорту 

- Организовање стручних форума и радионица  
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- Реализација Истраживања стања области фитнеса, рекреативног спорта, аеробика 
и предшколског спорта 

- Додела годишњих признања за најистакнутије представнике и највећи допринос у 
развоју области фитнеса и рекреативног спорта 

 
Својим основним активностима СРФС жели да свеобухватно и систематским радом и 

приступом утиче на остваривање циљева дефинисаних Националном стратегијом о развоју 
спорта. Осим остваривања општих интереса који за циљ имају стварање здраве нације, 
Савез своје активности усмерава и на едукацију и стручно оспособњавање јер стабилан 
систем подразумева квалитетан и стручан кадар. 

  

 

5. Детаљан опис активности  којима ће се програм реализовати (максимално 14 страна) - 
Опис активности (максимум 9 страна) – навести хронолошки све активности које 
ће се реализовати у оквиру програма, и сваку описати са једним или два пасуса у 
којима ће се навести подактивности, које ће циљне групе бити обухваћене, како ће 
се реализовати, шта ће бити улога сваког од партнера. 

 
Савез за рекреацију и фитнес Србије (СРФС) је спортска организација која окупља 

клубове који се баве организованим облицима рекреације. Поред фитнес, велнес и 
рекреативних клубова,  наши чланови су и спортски клубови који поседују балон хале за 
мали фудбал, отворена  и затворена клизалишта, сквош и бадгминтон терене, куглане, 
базене, тениски терене и др. Савез у свом чланству има више од 350 клубова који остварују 
поменуте активности. Присутни смо у Београду, Панчеву, Новом Саду, Вршцу, Суботици, 
Сомбору, Шапцу, Смедереву, Крагујевцу, Нишу, Параћину, Ивањици, Чачку, Крушевацу, 
Лепосавићу, Ужицу, Лесковцу, Инђији и другим градовима широм Србије. 
 Као и у протеклим годинама, активности у оквиру редовног годишњег програма СРФС 
доприносе реализацији циљева постављених Стратегијом развоја спорта. Побољшање 
стручног рада, омасовљење рекреације међу грађанима Републике Србије, побољшање 
здравственог статуса рекреативаца, издавање стручних публикација, само су неки од 
циљева који се неспорно постижу реализацијом наших активности. Спровођење Закона о 
спорту и низа подзаконских правилника основна је смерница рада наше организације. 
 
 КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ САВЕЗА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И ФИТНЕС СРБИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

ОБУХВАТА: 

 ПОСЕТЕ МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА И УЧЕШЋЕ НА ГОДИШЊОЈ 

СКУПШТИНИ ЕВРОПСКЕ ФИТНЕС И ЗДРАВСТВЕНЕ АСОЦИЈЕ (EHFA)  

 ПРЕДСТАВЉАЊЕ СРФС НА САЈМУ RIMINI WELLNESS 2018. 

 KOSUTNJAK CHALENGE RACE 2018. 

  COLOR RUNNING 2018. 

 BUSINESS RUN 2018. 

 СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА  

 OPEN FITNESS DAY 9.  

 СТРУЧНИ ФОРУМ „ СУСРЕТ ФИТНЕС ПРОФЕСИОНАЛАЦА“  

 ОРГАНИЗАЦИЈА СЕМИНАРА „Значај Здравствених прегледа чланова 

фитнес клубова“ 

 САЈАМ РЕКРЕАЦИЈЕ и ФИТНЕСА 2018. 

 ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ СКУПА “ФИТНЕС СТАВ“ 

 VIII EUROPEAN FITNESS CONGRES 2017.   

 РЕАЛИЗАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

 УЧЕШЋЕ НА САЈМУ СПОРТА 2018. 

 СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ – друга година 

 ГОДИШЊА СВЕЧАНОСТ СРФС – ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ 

РЕКРЕАЦИЈЕ И ФИТНЕСА 
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 ПЕРИОДИЧНА ПРОДУКЦИЈА СТРУЧНОГ ЧАСОПИСА FITNESS 

MANAGEMENT INTERNATIONAL 

 
 
ГОДИШЊЕ АКТИВНОСТИ 
 
1. МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ НА САЈМОВИМА И УЧЕШЋЕ НА ГОДИШЊОЈ 
СКУПШТИНИ ЕВРОПСКЕ ФИТНЕС И ЗДРАВСТВЕНЕ АСОЦИЈЕ (EHFA) 
 Посете највећим Европским сајмовима фитнеса, велнеса и здравља: -   FIBO 
2018. – Келн, април 2018. RIMINI WELLNESS 2018. – Римини, мај-јун 2018. IHRSA 
EUROPEAN CONGRESS – октобар 2018.  IHRSA WORLD CONGRESS – Лос Анђелес, 
март 2018.,  Већ дуги низ година представници СРФС посећују наведене сајмове, а у 
Немачкој учествују на годишњим скупштинама EHFA (European health and fitness 
association) и EFCA (European fitness centre association). Наведени сајмови највећи су 
догађаји ове врсте у Европи из области рекреације и фитнеса. Од пре неколико 
година СРФС у сарадњи са партнерским организацијама организује одлазак 
заинтересованих представника СРФС на наведене сајмове   МАРТ, АПРИЛ, МАЈ, 
ОКТОБАР  2018. 

 
2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ СРФС НА САЈМУ RIMINI WELLNESS 2018. 
 После дугогодишње више него успешне сарадње са организаторима овог 
највећег Европског фестивала рекреације и фитнеса, од 2015. године нашем савезу, 
односно Републици Србији указана је част да сваке године презентује српску фитнес 
и рекреативну „сцену“. Савезу за рекреацију и фитнес Србије додељен је 
репрезентативни штанд у хали у којој своје представљање имају највеће 
организације из ове области из земаља ЕУ. Током 2015,2016 и 2017. СРФС је 
организовао групну посету и учешће на Сајму за своје чланове. – МАЈ, ЈУН 2018. 
 
3. KOSUTNJAK CHALANGE RACE 2018. 

Савез за рекреацију и фитнес Србије као суорганизатор је у периоду од 2011. 
до 2014.  године учествовао у овој веома атрактивној и масовној рекреативној трци. 
Од 2015. године СРФС је преузео у потпуности организацију ове трке. Захваљујући 
кадровским, техничким и организационим квалитетима СРФС, манифестација је 
унапређена организационо, технички и квантитативно за неколико нивоа.  Трка је 
реализована и 2016. и 2017. године и забележен је пораст броја учесника - МАЈ  
2018. 

 
4. COLOR RUNNING 2018. 

Савез за рекреацију и фитнес Србије као суорганизатор је од 2011. до 2014.  
године организовао  ову веома атрактивну и масовну рекреативну трку. Од 2015. 
године СРФС је преузео у потпуности организацију ове трке. Захваљујући 
кадровским, техничким и организационим квалитетима СРФС, манифестација је 
унапређена организационо, технички и квантитативно за неколико нивоа. Од 2016. 
године, због повећаног интересовања учесника и пријатеља трке, промењена је  
локација за стртну/циљну равнину, те је место одржавања било Савска променада. У 
зависности од пораста броја учесника, траса ће бити тефинисана током 2017. године 
-   СЕПТЕМБАР  2018. 

 
5. BUSINESS RUN 2018. 

Савез за рекреацију и фитнес Србије у сарадњи са Београдским тркачким 
клубом организује ову рекреативну трку намењену промовисању рекреације и 
здравог живота у корпоративном сектору. Трка ће бити екипног карактер, мешовитих 
полова, а поред самог такмичења предвиђени су и забавни садржаји -  ЈУН  2018. 
 
6. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА . 

Према одредбама новог закона о спорту, Савез за рекреацију и фитнес 
Србије ће организовати систем такмичења из области функционалног тренинга, 
аеробика и фит кид спорта. Систем такмичења ће бити реализован у току сезоне 
јануар – децембар 2018. Планира се турнирски систем такмичења уз завршне 
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финалне манифестације по дисциплинама и категоријама.   ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР  
2018. 

 
7. “OPEN FITNESS DAY 9 – ВРШАЦ   

СРФС у сарадњи са Општином Вршац и клубовима СРФС, организоваће 
Open fitness day 9, у оквиру чега ће се одржати аеробик конвенција, стручни  скуп 
тренера, инструктора и презентера из области групног вежбања, као и низ 
едукативних предавања из области фитнеса. Ове године скуп је окупио неколико 
стотина тренера и инструктора. МАРТ 2018. 

 
8. СТРУЧНИ ФОРУМ „ СУСРЕТ ФИТНЕС ПРОФЕСИОНАЛАЦА“ – КОПАОНИК 

Савез за рекреацију и фитнес Србије организоваће у новембру месецу 2018. 
трећи стручни форум са циљем квалитетне размене мишљења и панел дискусије о 
правцима развоја сектора фитнеса и рекреативног спорта у Р. Србији. Дводневни 
форум окупиће најеминентније представнике поменутих бранши. Први форум 
одржан је 2016. године и окупио је више од 150 учесника, те је исказана потреба за 
одржавањем оваквог стручног скупа -  НОВЕМБАР 2018. 

 
9. СТРУЧНИ СЕМИНАР “ЗНАЧАЈ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЧЛАНОВА ФИТНЕС 

КЛУБОВА“ – СТАРА ПЛАНИНА 

У договору са хотелом „Стара Планина“, дошло се до договора да се почне 
са организацијом стручног семинара из области здравствене заштите чланова 
фитнес клубова. Сами објекти гарантују идеалне просторно-техничке услове у којима 
ће уз најреферентније предаваче ангажоване од стране СРФС у сарадњи са 
Заводом за спорт и медицину спорта, учесници добити најважније информације из 
Закона који уређују област рекреације.   ФЕБРУАР 2018. 

 
10. САЈАМ  РЕКРЕАЦИЈЕ И ФИТНЕСА – БЕОГРАД 
 Највећи и најзначајнији сајам из области велнеса, фитнеса и рекреативног 
спорта у Републици Србији. СРФС као суорганизатор промовише посету сајму међу 
стручњацима из наведених области. У протеклом периоду потреба за реализацијом 
овакве врсте догађаја све је израженија, те верујемо да ће сајам прерасти у највећи 
догађај те врсте на просторима бивше СФРЈ. Руководство СРФС је на самом крају 
преговора о преузимању права за организацију сајма од досадашњих организатора.  
СЕПТЕМБАР 2018. 

 
 11. ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ СКУПА “ФИТНЕС СТАВ“ 

Под покровитељством Савеза за рекреацију и фитнес Србије, ТИМС 
(Факултет за спорт и туризам) из Новог Сада, четврту годину за редом организује 
спортско-едукативну манифестацију „ФИТНЕС СТАВ“. Манифестација ће бити 
акредитована од стране Комисије за лиценцирање СРФС и тренери ће учешћем 
добијати одређени број бодова потребан за обнављање дозволе за рад.  ОКТОБАР 
2018. 

 
12. VII  EUROPEAN FITNESS CONGRES 2018. – БЕОГРАД  

Сада већ традиционални стручни конгрес из области рекреације, велнеса и 
фитнеса уз гостовање најеминентнијих стручњака из иностранства. Министарство 
омладине и спорта је било покровитељ првог, другог, трећег и четвртог конгреса који 
су одржани 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017. године Београду. Конгрес је 
уврштен на листу стручних скупова Европске фитнес и здравствене асоцијације 
(EHFA). Семинар  је акредитован од стране Комисије за лиценцирање СРФС и 
спортски стручњаци и стручњаци у спорту ће учешћем добијати одређени број 
бодова потребан за обнављање дозволе за рад.  СЕПТЕМБАР 2018. 
 

13. РЕАЛИЗАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

 Услед непостојања адекватних научних истраживања и емпиријских података 

о стању области фитнеса, рекреативног спорта и аеробика, Савез за рекреацију и 

фитнес Србије реализоваће током 2017. истраживање са примарним циљем 

утврђивања прецизниог броја фитнес и спортско-рекреативних клубова, броја 
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чланова и корисника услуга клубова, броја стручног кадра, квалитета услова за 

обављање рекреације. Циљ истраживања јесте утврђивање тренутног стања 

области фитнеса, рекреативног спорта и аеробика и планирање даљих активности 

рада Савеза. JAНУАР, МАРТ, АПРИЛ, МАЈ 2018. 

 

14. УЧЕШЋЕ НА САЈМУ СПОРТА 

 Савез за рекреацију и фитнес Србије успешно се представио на Сајму 

спорта, који је у организацији Министарства омладине и спорта и Спортског савеза 

Србије, од 27. до 29. новембра 2015. године одржан на Београдском сајму. Током три 

сајамска дана одржано је низ састанака са пословним партнерима и спонзорима, 

сусрета са колегама из клубова и бранше уопште, одржане су и запажене промоције 

групних и индивидуалних облика вежбања, представљене нове активности и 

актуелни програми. Све ово допринело је да за више од 50.000 људи који су 

посетили ову смотру српског спорта, фитнес и рекреација буду веома интересантна 

и тражена област. Савез за рекреацију и фитнес Србије је осим штанда и 

програмских активности у партеру, организовао и фитнес зону у којој су учесници 

могли да вежбају на најсавременијим справама. Учешће СРФС је реализовано и 

2016. године где је програмска понуда унапређена кроз додатне садржаје. У 2018. 

години СРФС планира да кроз своје учешће и организацију спортско-рекреативних 

активности, спортских полигона и финтес зоне да још већи допринос овој 

манифестацији.  НОВЕМБАР 2018. 

 
15. ГОДИШЊА СВЕЧАНОСТ СРФС – БЕОГРАД 

Традиционално окупљање стручњака из области рекреације и фитнеса 
Србије на крају године. Министарство омладине и спорта је покровитељ ове 
манифестације од  2011 године.  ДЕЦЕМБАР 2018. 

 
16. ИЗДАВАЊЕ ЧАСОПИСА FITNESS MANAGEMENT INTERNATIONAL   

Издавање стручног часописа FITNESS MANAGEMENT INTERNATIONAL, који 
је лиценцно издање немачке фитнес асоцијације. Према неподељеним мишљењима 
ради се о јединственом стручном гласилу на територији Србије, а наша земља је 
једина ван ЕУ где излази овај часопис. Часопис излази квартално; МАРТ, ЈУН, 
СЕПТЕМБАР, ДЕЦЕМБАР 2018. 
 

 
 

6. Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности): 
 

6.1. Време Јануар-Децембар 2018.године 

6.2. Време почетка реализације Јануар 2018. године 

6.3. Време завршетка реализације Децембар 2018. године 

6.4. Активности по месецима 

 
НАЗИВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Реализатор 

1.Међународне 
активности   хх хх хх хх    хх   СРФС 

 
2.Римини2018     хх хх       СРФС 

 
3.Kosutnjak 
Challenge Race 

    хх        СРФС/СРФБ 

4. Color runing 
        хх    

СРФС 
 

5. Business run 
 

     хх       СРФС 
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Систем 
такмичења 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх СРФС/СРФВ/СРФБ 

7. Open Fitness 
Day 9 

  хх          СРФС/ ТИМС 

8. Стручни 
форум – 
Копаоник 

          хх  СРФС  

9. Стручни 
семинар 

 хх           СРФС/ТИМС 

10.Сајам 
рекреације и 
фитнеса 
 

        хх    СРФС 

11. Стручни 
скуп „Фитнес 
став“ 

         хх   СРФС/ТИМС 

12.  
VIII Eвропски 
фитнес конгрес 

        хх    СРФС 

13.Реализација 
истраживања 

хх  хх хх хх        СРФС 

14.Учешће на 
Сајму спорта 

          хх  СРФС/СРФВ/СРФБ 

15. Годишња 
свечаност 

           хх СРФС 

16. Fitness 
Management 
Internatioanl 

  хх   хх   хх   хх СРФС 

 (означавање се врши са XX) 

 

7. Учесници у реализацији програма: 
 

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство) 
  
Руководилац свих програма је Небојша Стојаноски, Професор физичке културе. Рођен 
25.09.1972. године у Земуну. Студије завршио 1998. године на Факултету за физичку културу 
у Београду са просечном оценом 9,35. Дипломирао на тему, МОТИВАЦИЈА ЖЕНА И 
РЕКРЕАЦИЈА са оценом 10. Разлог за то било је вишегодишње искуство у раду са 
поменутом категоријом полазника у клубу који је сам основао 1991. године са звањем 
физиотерапеутског техничара. Лице које заступа спортску организацију Пливачки клуб 
‘’НУН’’. Организатор пројеката БЕСПЛАТНА ШКОЛА ПЛИВАЊА под покровитељством 
Секретаријата за спорт и омладину Београда за време трајања зимских и летњих распуста 
на општини Раковица, као и такмичења осам основних школа под називом ‘’НУН ФЕСТ’’. 
Пливачки спортски кампови у Ивањици, Тари и Лепенском виру, постали су прерпознатљиви 
по седмодневном спортском животу који успешно реализују тренери горе поменутих 
клубова. Седамнаестогодишње искуство у најмасовнијем покрету – рекреацији, стручна 
спрема, способност едуковања кадрова, органиизациона способност, жеља за 
превазилажењем искључиво клубских интереса поставили су га на место Председника 
Савеза за рекреацију и фитнес Србије, удружења које настоји да постане партнер држави 
у разради, креирању и имплементацији Националне стратегије са освртом на рекреативни 
спорт. Члан Управног одбора EHFA (European Health& Fitness Associations). Кратко време 
провео је и на позицији сарадника у Савезу за школски спорт и олимпијско васпитање 
Београда.  

 

 

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама-улогама у програму) 
       Више хиљада учесника, фитнес тренери, професори физичке културе, вежбачи-
рекреативци, студенти очекивани број је више од  500 учесника просечно 
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7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма (по фунцијама)  
1) Име и презиме Драган Томашевић, стручна квалификација Професор физичке 

културе, статус у организацији генерални секретар, улога у програму координатор 
свих програма ; 

2) Име и презиме Данко Јовановић, стручна квалификација Виши тренер спортске 
рекреације, статус у организацији стручни сарадник, улога у програму администратор 
свих програма; 

3) Име и презиме Властимир Поповић, стручна квалификација – техничар за пејзажну 
архитектуру на дошколовавању на Виској спортској школи – смер: спортски тренер, 
статус у организацији тим менаџер за анимацију, улога у програму координатор 
пројеката СРФС; 

4) Име и презиме Зорана Шијан Оборина, стручна квалификација Дипломирани 
филолог, статус у организацији – менаџер пројеката за међународну сарадњу; улога у 
програму: промоција и маркетинг свих програма, међународна сарадња 

5) Име и презиме Милош Бунић, стручна квалификација Дипломирани политиколог за 
новинарство и комуникологију , статус у организацији уредник часописа СРФБ, улога у 
програму  организациони менаџер свих програма; 

6) Име и презиме Васовић Јања, стручна квалификација Професор физичке културе, , 
статус у организацији сарадник у  СРФБ, улога у програму  менаџер канцеларије 
СРФС и СРФБ; 

 

7.4. Организације партнери (опис партнера)и разлози за предложену улогу сваког 

партнера 
ТИМС: Факултет за спорт и туризам;  
 Факултет за спорт и туризам установа је која се бави школовањем стручног кадра у 
области спорта. Кроз акредитоване студијске програме свршени студенти добијају звање 
Професора физичке културе. У сарадњи са високошколском установом организују се 
стручни семинари и едукација, која је од великог значаја за добијање практичних и додатних 
знања и усавршавање. Сарадња са високошколским установама од великог је значаја и за 
научна истраживања и прикупљање информација за одређивање даљих стратешких 
циљева, праћење резултата реализованих активности, као и даљи развој струке. Основна 
улога ТИМС-а јесте суорганизација стручних семинара. 
СРФБ: Савез за рекреацију и фитнес Београда 
 Као градски савез и природан партнер Савезу за рекреацију и фитнес Србије, СРФБ 
биће партнер у организацији и реализацији активности на територији Града Београда.  
СРФВ: Савез за рекреацију и фитнес Војводине 

 Регионални савез за рекреацију и фитнес Војводине биће партнер у организацији 
реализацији активности на територији Воводине. 
 

8. Очекивани резултати програма: 
8.1. Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма (максимално 1 

страна) 
 
 Основни циљ реализовања редовних програмских активности Савеза за рекреацију и 
фитнес Србије јесте укључивање што већег броја грађана и деце на територији Републике 
Србије у спортске активности. Подстицај нације на активно бављење неким облицима 
физичке активности, као што су  активности који се односе на рекреацију, фитнес и аеробне 
програме најбитнији је правац деловања рада Савеза. Да бисмо створили повољне услове 
за остваривање овог општег циља, неопходан је стратешки приступ како у стварању 
стабилног система у области спортске рекреације, фитнеса и аеробика, тако и у стварању 
стручних кадрова који треба да буду репрезентативни носиоци и реализатори активности.  
 Савез за рекреацију и фитнес Србије, национални грански савез препознат од стране 
Министарства омладине и спорта Р. Србије, организација је којој је Влада Р. Србије 
поверила бригу о области фитнеса, рекреативног спорта и аеробика. Од раних почетака и 6 
клубова чланица, те кроз своје десетогодишње деловање и повећање броја клубова чланова 
на више од 350,  примарни циљ рада Савеза огледао се кроз остваривање општих интереса 
за систем спорта и рекреације у Р. Србије.  Све активности усмерене су на побољшање 
стручног рада, омасовљење рекреације међу грађанима Републике Србије, побољшање 
здравственог статуса рекреативаца, издавање стручних публикација, организација масовних 
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спортско-рекреативних манифестација и реализације пројеката који су се односили на 
афирмацију спорта, рекреације и здравих система вредности које спорт са собом носи. Све 
активности реализоване се у складу са Законом о спорту и низу подзаконских правилника, те 
се и активности предвиђене редовним програмом за 2018. годину базирају на истом 
принципу.  
 Кроз редован годишњи програм за 2018. годину Савез планира да настави са 
досадашњом добром праксом и правцем у коме иде. Активности које ће се реализовати у 
2018. години имају за циљ повећање броја људи који се баве физичком активношћу, као и 
повећање броја спортских стручњака у области фитнеса, рекреације и аеробика. Посебан 
акценат стављен је на међународну сарадњу и скупове,  будући да је размена знања и 
искустава, јачање пословних и пријатељских веза за сродним савезима из Европе од 
непроцењивог значаја када се говори о едукацији и стварању стручњака у спорту. Како је 
област фитнеса и рекреације у Р. Србији у успону и из године у годину све брже се развија и 
шири, неопходно је јачати систем, прикупити нова знања и интензивирати активности које се 
тичу стварања услова за прихват и даљи развој једне од најраспрострањенијих области 
спорта у Европи. У том погледу, Савез за рекреацију и фитнес Србије организоваће у 2018. 
години, oсим седмог по реду Европског фитнес конгреса, највећег скупа ове врсте у региону,  
и стручне форуме на којима ће бити прилике за квалитетну размену мишљења и искустава 
из праксе , као и дисусије о  правцима развоја сектора фитнеса и рекреативног спорта у Р. 
Србији. 
 Организација масовних спортко-рекреативних манифестација из године у годину све 
више побуђују интересовање грађана и деце који узимају активно учешће. Пракса је 
показала да су групни и масовни догађаји добра места на којима се могу промовисати 
здрави стилови живота, те да се грађани активно укључују, без обзира да ли су вежбачи 
рекреативци или не вежабају уопште. Позитиван тренд који је створен, СРФС планира да у 
2018. још више ојача кроз интензивнију промоцију и организацију спортско-рекреативних 
активација, трка и манифестација, као и кроз низ промотивних акција у оквиру којих ће јавне 
личности подржавати и промовисати рекреацију и фитнес.  
 Посебан сегмент рада СРФС односи се на корпоративни фитнес и рекреацију у оквиру 
којег Савез самостално омогућава компанијама рекреацију за њихове запослене. Посебан 
значај ове сфере деловања огледа се у порасту продуктивности запослених, смањењу 
боловања, те повећању виталности популације која услед пословног стреса и вишесатног 
седења на послу, представља ризичну групу када говоримо о потенцијалним здравственим 
проблемима.  Током протеклих година тренд бриге о запосленима препознале су велике 
компаније као што су Порше, Теленор, Нис, Уника, Епс, Инфостан, Комтрејд, Прокредит 
банка и сл. те дугогодишња сарадња са овим компанијама јасан је индикатор значаја 
континуиране физичке активности на квалитет живота просечног запосленог грађана. 

 
8.2. Опис резултата (максимално 4 страна) – резултати (користи које настају као 

последица успешно изведених активности); утицај на циљне групе; публикације и 
остали производи; могућност понављања. 

 
Као и у протеклим годинама активности СРФС доприносе реализацији циљева 

постављених Стратегијом развоја спорта. Побољшање стручног рада, омасовљење 
рекреације међу грађанима Републике Србије, побољшање здравственог статуса 
рекреативаца, издавање стручних публикација, само су неки од циљева који се неспорно 
постижу реализацијом наших пројеката. Спровођење Закона о спорту и низа подзаконских 
правилника основна је смерница рада наше организације. 
 Конкретни резултати који су последица активности СРФС огледају се у константном 
повећању како броја спортско-рекреативних клубова који постају чланови СРФС, броја 
издатих лиценци -  дозвола за рад, броја учесника на стручним скуповма, тако и у повећању 
броја учесника – грађана и деце у спортско-рекреативним манифестацијама.  
 Од 6 клубова чланова, колико их је било по оснивању Савеза за рекреацију и фитнес 
Србије, ова организација сада окупља више од 350 и сваким даном овај број расте. У 2018. 
очекује се пораст од 20% будући да СРФС, као својеврстан сервис клубовима чланицама, 
интензивно ради на едукацији и обуци клубова, како о самом Закону о спорту и правним 
актима које овај Закон прати, тако и о његовој примени. Бенефиције које чланови СРФС 
имају у виду правне, стручне, маркетиншке помоћи, помоћи у организацији манифестација, 
достављању публикација, стручних материјала, организацији стручних скупова и посета 
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међународним сајмовима све више су препознате од стране клубова те је тренд пораста 
учлањења у СРФС у последње две године изразито изражен. Процес лиценцирања је, 
такође, у свом успону. У 2015. години број издатих лиценци изностио је 30, док је у 2016 и 
2017. овај број увећан за више од 200. У 2018. очекује се да се процес издавања лиценци и 
релиценцирање  још више развије.  
 Током предходне две-три године број учесника – рекреативаца у спортско-рекреативним 
манифестацијама које СРФС организује порастао је за готово 60%. Податак да је више од 
2000 учесника посетило и вежбало на једнодневној фитнес манифестацији – Aeробик 
Хепенинг, јасно указује да активности овог типа доприносе остваривању примарног 
стратешког циља -  укључивања што већег броја грађана у физичку активност. Масовне трке 
рекреативног и забавног карактера, као што су Кошутњак Челенџ Рејс, Колор ранинг или 
Бизнис ран сваке године броје све више учесника. У 2015. години, просечан број учесника по 
трци износио је 500 (400 одраслих и 100 деце), у 2016. и 2017. години 700 (500 одраслих и 
200 деце), а у 2018. години на основу ових параметара, очекује се учешће више од 950 
учесника (650 одраслих и 300 деце).  
 Током протеклих година Савез је утемељио публикацију службеног гласила – Фитнес 
Менаџмент. По немачкој лиценци и као ексклузивни издавач, Савез на кварталном нивоу 
публикује 1000 примерака овог магазина.Штампан на високо квалитетном папиру уз 
актуелне и едукативне теме, гласило Савеза постало је водећи медији када говоримо о 
фитнесу. Осим часописа, Савез израђује билтен који, као и сам часопис, доставља свим 
својим члановима, факултетима, државној управи, стручним службама. У 2018. планира се 
наставак добре праксе када је публиковање у питању, уз разраду плана публиковања 
брошура и билтена намењених најмлађој популацији. Основни циљ ове новине јесте 
анимација и едукација најмлађих о основама рекреације и утицају физичке активности на 
здрав живот. 

 

 

9. Евалуација програма (како ће се пратити реализација програма, укључујући и 
наменско коришћење средстава и вршити оцењивање реализације програма; хоће ли 
евалуација бити унутрашња или спољна): 

 
Мониторинг се огледа кроз системско посматрање процеса спровођења програмских 

активности. Појединачним праћењем сваке  програмске активности, прикупљањем резултата 
у смислу броја учесника, праћењем медијских објава и анализом планираних и остварених 
циљева и ефекта, добићемо информације о прогресу који постижемо. Стручњаци СРФС су 
ти који спроводе мониторинг, планирају и прилагођавају планове реализације, а уједно и 
извештавају руководиоца пројекта, као и Министарство омладине и спорта. 

У погледу контроле наменског коришћења средстава, Савез за рекреацију и фитнес 
Србије је већ дуги низ година корисник буџетских средстава и до сада су наши извештаји 
оцењени највишим оценама. СРФС има потписан уговор са овлашћеном ревизорском кућом, 
која у складу са законима о финансијском пословању оцењује утрошак средстава у односу 
на пријављене програме.  

У евалуацију спада периодична процена релевантности, рада, ефикасности и 
утицаја програмски активности у оквиру редовног програма коју ће вршити стручни тим 
СРФС, Евалуaиција ће бити ширег обима од редовног праћења. Свака програмска активност 
садржи фазу планирања и очекиваних резултата, те на основу релевантних параметара из 
претходних година, као што су број учесника, укључивање грађанства у неке облике 
спортско-рекреативних активности, броја учесника на стручним скуповима, броја издатих 
лиценци, можемо вршити евалуацију остварених резултата у 2017. години. На основу 
евалуације можемо проценити одрживост и по потреби увести иновације. Евалуацијом 
пројекта обезбеђујемо квалитет и вредновање постигнутих резултата. Доприноси нам 
бољем планирању будућег развоја програма. Евалуација је предвиђена током целе године, 
а вршиће је стручни тим делегиран од стране СРФС, МОС и Факултета спорта и физичког 
васпитања 

 
9.1. Како ће се пратити реализација програма? 
 

Реaлизација програма пратиће се, на првом месту,  кроз евалуацију планираних и 
остварених резултата, како на појединачним активностима, тако и на годишњем нивоу. У 
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току непосредне реализације програмских активности, реализацију ће пратити и стручни тим 
СРФС, као и представници МОС, ОКС, ССС својим непосредним присуством. Сваку 
програмску активност биће могуће пратити и кроз медијски сегмент – промоцију и подршку. 
На ова три нивоа праћења реализације програма биће могуће прикупити информације које 
ће бити основ за даље планирање стратешког приступа, праваца деловања и даљих 
активности. 

 
9.2. Како ће се пратити наменско коришћење средстава? 

Савез за рекреацију и фитнес Србије је већ дуги низ година корисник буџетских 
средстава и до сада су наши извештаји оцењени највишим оценама. СРФС има потписан 
уговор са овлашћеном ревизорском кућом, која у складу са законима о финансијском 
пословању оцењује утрошак средстава у односу на пријављене програме; 
  Наменско коришћење средстава пратиће се кроз периодичне извештаје, рачуне и 
банковне изводе, као и финансијски извештај који ће бити достављен МОС. 

 
9.3. План евалуације - Које ће се процедуре за процену успешности програма користити 

(са становишта ефикасности, успешности, утицаја, релевантности и 
одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и 
зашто пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма? 

 
У евалуацију спада периодична процена релевантности, рада, ефикасности и 

утицаја програмски активности у оквиру редовног програма коју ће вршити СРФС, као и 
партнери. Евалуaиција ће бити ширег обима од редовног праћења. На основу евалуације 
можемо проценити одрживост и по потреби увести иновације. Евалуацијом пројекта 
обезбеђујемо квалитет и вредновање постигнутих резултата. Доприноси нам бољем 
планирању будућег развоја програма. Сегменти који ће бити основа за евалуацију јесу – 
мерење успешности у оперативно-техничким активностима, мерење успешности и 
екфикасности тима који активности реализује, број учесника у активностима, број издатих 
дозвола за рад, број клубова, број медијских објава... 

Евалуација је предвиђена током целе године, а вршиће је стручни тим 

делегиран од стране СРФС, МОС и Факултета спорта и физичког васпитања 

 
 

10. Буџет програма - план финансирања и трошкови (врста трошкова  и висина потребних 
средстава): 

 
10.1. Укупна вредног програма: 32.750.000,00 
10.2.  Нефинансијско учешће:  
10.3. Буџет програма 
 
 

Трошкови реализације програма (бруто): 

Потребна средства за реализацију програма 

 

ОЧЕКИВАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА Висина планираних средстава 

Министарство омладине и спорта 8.000. 000,00 

Друга министарства/државни органи 
(навести који) 

/ 

Град/општина / 

Аутономна покрајина / 

Спортски савез / 

Сопствена средства 15 950 000 

Спонзори (који) РОСА, UNIQA, AMN 
EUROHEALTH 

600,000,00 

Донатори (који) / 
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Остали извори  / 

УКУПНИ ПРИХОДИ 24.550.000,00 

 

Укупни трошкови за реализацију програма: 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ЈЕД

. 

МЕ

РЕ  

БРОЈ 

ЈЕД.  

ЦЕНА 

по 

једини

ци 

Решење 

30.12.2017. Анекс 1 

 

 

 

Aнекс 2 

Директни трошкови       

1. трошкови путовања 

(превоз) за спортисте и 

спортске стручњаке који 

непосредно учествују у 

реализацији програма  1 50 4.000,00 200.000,00 600.000,00 

 

 

 

 

600.000,00 

2. трошкови путовања 

(превоз) за друга лица која  

непосредно учествују у 

реализацији програма 1 50 4.000,00 200.000,00 500.000,00 

 

 

 

500.000,00 

3. трошкови куповине 

спортске опреме (дресови, 

тренерке, торбе, лопте и 

др.) и реквизита 1 100 1.000,00 300.000,00 100.000,00 

 

 

 

200.000.00 

4. трошкови куповине 

остале основне опреме 

потребне за непосредну 

реализацију програма 

(струњаче, чамци, 

једрилице, гимнастичке 

справе, кошеви, голови, и 

др.) 1 10 

10.000,0

0 100.000,00 200.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

250.000,00 

5. трошкови смештаја и 

исхране 1 20 

20.000,0

0 500.000,00 1.200.000,00 

 

750.000,00 

6. трошкови изнајмљивања 

простора   1 10 

10.000,0

0 200.000,00 150.000,00 

 

180.000,00 

7. трошкови изнајмљивања 

опреме и реквизита 1 10 

10.000,0

0 100.000,00 200.000,00 

 

240.000,00 

8. трошкови прилагођавања 

спортског објекта 

захтевима одржавања 

одређеног такмичења      

 

9. хонорари лица која 

учествују у реализацији 

програма 1 12 

16.600,0

0 200.000,00 50.000,00 

 

 

70.000,00 

10. транспорт опреме и 

реквизита     50.000,00 

 

0 

11. осигурање врхунских 

спортиста, спортских 

стручњака, и спортиста 

репрезентативаца (чл. 21. 

Закона о спорту)      

 

12. осигурање опреме 

потребне за непосредну 

реализацију програма      
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13. финансијске услуге 

(банкарске и 

књиговодствене) 1 12 

12.500,0

0 150.000,00 350.000,00 

 

 

350.000,00 

14. визе       

15. ширење информација и 

комуникације  1 12 

10.000,0

0 120.000,00 400.000,00 400.000,00 

16. маркетинг и набавка 

пропагандног материјала 1 12 

12.500,0

0 150.000,00 300.000,00 300.000,00 

17. превод докумената 1   60.000,00 60.000,00 120.000,00 

18. штампање публикација 

и материјала 1 12 

12.500,0

0 150.000,00 200.000,00 

 

0 

19. набавка средстава за 

опоравак спортиста, 

преписана од стране 

овлашћеног доктора;      

 

20. здравствени прегледи 

спортиста, лечење 

спортиста и медицинска 

едукација      

 

21. антидопинг контрола и 

едукација 1 1 

90.000,0

0 90.000,00 90.000,00 

 

90.000,00 

22. спровођење екстерне 

ревизије реализације 

програма 1 1 

50.000,0

0 50.000,00 70.000,00 

 

 

23. трошкови зараде лица 

запослених на реализацији 

програма (бруто зарада) 1 12 

41.660,0

0 500.000,00 1.030.000,00 

 

1.650.000,00 

24. трошкови котизације за 

учешће на такмичењу      

 

25.  спровођење јавних 

набавки  1 10 

10.000,0

0 100.000,00  

 

26. набавка стручне 

литературе и компјутерских 

програма 1   50.000,00 300.000,00 

 

 

300.000,00 

27. трошкови организације 

сталне спортске арбитраже 

и арбитражног поступка      

 

28. школарине и стручно 

оспособљавање, као и 

котизације за учешће у 

стручном усавршавању  

спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту 1 5 

20.000,0

0 100.000,00 250.000,00 

 

 

 

 

 

340.000,00 

29. чланске обавезе према  

међународној федерацији 1    200.000,00 

 

200.000,00 

30. трошкови обезбеђења и 

лекарске службе на 

такмичењу      

 

31.  куповина и 

изнајмљивање возила 1 12 8.333,33 100.000,00 300.000,00 

 

600.000,00 

32. набавка пехара, медаља, 

диплома и сл. 1 5 

14.000,0

0 70.000,00 50.000,00 

 

0 

33. дневнице спортиста и       
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спортских стручњака који 

учествују на припремама, 

односно међународном 

такмичењу 

34. дневнице других лица 

који учествују у 

реализацији програма 1   50.000,00  

0 

35. превоз опрема и 

реквизита      

0 

36. лекови, суплементи и 

медицинска помагала      

0 

37. набавка канцеларијске 

опреме (компјутер, 

телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) 

неопходне за реализацију 

програма     50.000,00 

0 

38. набавка канцеларијског 

материјала неопходних за 

реализацију програма 

(оловке, папир, и др.) 1   60.000,00  

0 

Укупни оправдани 

директни трошкови    3.700.000,00 6.700.000,00 

 

7.140.000,00 

Индиректни трошкови 

носиоца програма 

(максимално 15% од 

оправданих директних 

трошкова)      

 

1. Зараде запослених код 

носиоца програма који не 

реализују непосредно 

програмске активности 1   100.000,00 600.000,00 

 

 

 

600.000,00 

2. Остали трошкови 

(трошкови комуналних 

услуга, птт трошкови, 

интернет,  набавка 

канцеларијског материјала 

и сл.) 1   200.000,00 200.000,00 

 

 

 

 

 

260.000,00 

Укупни оправдани 

индиректни трошкови 

    300.000,00 800.000,00 

 

 

860.000,00 

УКУПНО    4.000.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 

 

 
10.4. Временски план употребе средстава: 

 
 
 

11. Како ће реализовање програма бити медијски подржано: 
 
Видљивост програмских активности огледаће се како кроз директну промоцију, тако и 

кроз штампане, електронске и онлајн медије.  
 
План медијског узвештавања: 
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На веб сајту и друштвеним мрежама Савеза, као и веб презентацијама Спортског 
савеза Србије и сродних организација. Периодично обавештавање дневних писаних и 
штампаних медија, као што су: 

 - Телевизија Студио Б, РТС, Пинк, Арена, СОС, Прва  - гостовања, прилози, посебно 
за активности које су од националног значаја (Конгрес, Кошутњак челенџ рејс, 
Бизнис и Колор ран, такмичења...) 
 - Спортски лист ЖУРНАЛ – најава програма, извештаји о активностима програма 
 - Дневна новина Блиц – најава манифестација, извештаји о активностима, интервјуи 
 - Дневна новина Политика – најава манифестације, извештаји о активностима, 
интервјуи 
- Спортски портали – најаве активности, извештаји, интервјуи 
- Радио станице – најаве и директна укључивања 
- Стручни часопис Фитнес Менаџмент – извештаји, интервјуи 
 
Промоција свих активности путем друштвених мрежа СРФС и сродних организација. 

Објаве, видео и тектуални извештаји на званичним каналима: Фејсбук страна и профил, 
Инстаграм, Линкедин, Јутјуб канал.  

Логотипи СРФС и МОС ће бити коришћени у свим промо и писаним материјалима 
(флајери, брошуре, рол ап, бекдроп, мајице, захвалнице, дипломе...), као и на свим онлајн 
објавама како на веб сајтовима, тако и на друштвеним мрежама.  

 

12. Место такмичења у календару такмичења међународне федерације (код програма 
организације међународног спортског такмичења): 

/ 
 

13. Посебне напомене: 
 
 

Нема
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ДЕО 3 
 

ПРЕГЛЕД НОСИЛАЦА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА  
И УКУПНО ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА 

 
 

Р.бр. НАЦ. САВЕЗ Средства одобрена 

у прет. години 

Тражена 

средства 

Предложена 

средства 

1. САвез за рекреацију и 

фитнес Србије 

10.400.000,00   

2.     
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ДЕО 4 
 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ ПРИЛОГА УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 
 
Носилац програма:  
 

Бр. Обавезни прилози Попуњава 

подносилац 

(означити X) 

Попуњава 

МОС 

Напомене 

1. пропратно писмо   x   

2.  копија решења о 

регистрацији организације 

x   

3. три примерка обрасца 

предлога програма 

x   

4. ЦД са предлогом програма x   

5.  Копија уговора о отварању 

рачуна са банком 

x   

6. одлуке о суфинансирању 

програма или потврда 

намере о суфинансирању 

програма 

   

7. копија статута x   

8. копија годишњег извештаја 

и завршног рачуна за 

претходну годину и 

финансијског плана за 

текућу годину 

 

 

  

9. писмо о намерама од 

издавача или медијских 

кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно 

штампање или објављивање 

одређених промотивних 

материјала 

   

10. изјава да не постоје 

препреке из члана 119. ст. 

6. и 133. ст. 4. Закона о 

спорту 

x   

11. календар такмичења 

међународне спортске 

федерације за програм 

организације међународног 

спортског такмичења од 

значаја за Републику 

Србију 

   

12. одлука надлежног органа 

носиоца програма о 

утврђивању предлога 

годишњег програма 

x   

13. Изјаву о партнерству 

попуњену и потписану од 

стране свих партнера у 

програму 

x   

 

















Образац 8 

 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

 

 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 
 

Назив програма  Редовни годишњи програм за 2018. годину  
Назив носиоца програма  Савез за рекреацију и фитнес Србије 
Телефон 011/ 311 56 48 
Факс 011/311 56 48 
Е-маил office@srfs.org.rs 
Адреса Здравка Челара 14, Београд 
Лице овлашћено на заступање Небојша Стојаноски, председник СРФС 
Руководилац програма Небојша Стојаноски, председник СРФС 
Број уговора  
 

1. Временски период за који се подноси извештај: 

 

Почетак реализације 01. јануар 2018. године 
Завршетак програма 31. децембар 2018. године 
 

2. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути (према 

областима општег интереса из члана 112. став 1. Закона о спорту): 

САВЕЗ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И ФИТНЕС СРБИЈЕ кроз своје редовне годишње 

активности, на првом месту, бави се уређењем  система редовног и организованог бављења 

рекреацијом грађана Републике Србије. Управо организована физичка активност, 

подстицање грађана Р. Србије на бављење физичком активношћу и укључивање у 

рекреативне облике спорта препознали смо као своју основну активност која је апсолутно у 

складу са прокламованим циљевима Стратегије развоја спорта у Републици Србији. 

Активности које СРФС реализује препознате су Правилником о националним гранским 

спортским савезима преко којих се остварује општи интерес у области спорта у Републици 

Србији. Осим остваривања горе наведених циљева, као  посебно важну активност коју 

СРФС обавља јесте успостављање стандарда рада у фитнес клубовима, приоритетно у делу 

који се односи на стручни рад (процес лиценцирања) и у области здравствене заштите 

рекреативаца. 

 

У складу са Националном стратегијом развоја спорта 2014-2018. године, циљеви 

програмских активности Савеза за рекреацију и фитнес Србије били су: 

 

1.   РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, 

1.1. Побољшано медиjског праћење и промоција школског и универзитетског спорта у 

циљу неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и 

поштовања различитости на спортским теренима и поред њих  



 

 

2 

где су у оквиру активности: Популарисање предшколског, школског и универзитетског 

спорта кроз већу медијску присутност и истицања јавног значаја школског спорта  

предвиђене мере: Реализовање програма и пројеката у циљу промоције фер плеја, 

толеранције и поштовања различитости  

 

Савез за рекреацију и фитнес Србије већ низ година интензивно ради на 

организацији масовних спортских манифестација са циљем укључивања што већег броја 

деце и омладине у спортске активности. У току извештајног периода број масовних 

спортско-рекреативних манифестација које Савез организује или подржава знатно је 

повећан, а приметан је и тренд раста броја учесника. Током предходне две године број деце 

предшколског, школског и студентског узраста који узимају активно учешће у спортско-

рекреативним манифестацијама које СРФС организује порастао је за готово 100%.  

Спортске манифестације које промовишу фер плеј, здраве вредности, толеранцију и 

поштовање различитости рекреативног су и забавног карактера јер је главна идеја оваквих 

пројеката да се на забаван начин деци и омладини приближи спорт као саставни део живота, 

те да се развије љубав ка спорту, а као последица развије потреба да се континуирано баве 

неким обликом физичке активности. 

Посебан значај оваквог вида спортско-рекреативних активности јесте и повећање 

интересовања самих предшколских и школских установа за организовано учешће. Приметан 

је и тренд повећања интересовања медија, како традиционалних штампаних, електронских 

тако и онлајн медија и портала за пружање веће медијске подршке 

Масовне трке рекреативног и забавног карактера сваке године броје све више учесника. У 

извештајном периоду, осим већ утемељене трке у Кошутњаку која се традиционално 

одржава у мају месецу, Савез за рекреацију и фитнес Србије покренуо је и реализовао Колор 

ранинг трку (Нови Београд, септембар 2018.) као и Бизнис ран трку (јун 2018.). Ове  

манифестације реализују се у сарадњи са реномираним школама спорта за децу „Покрет за 

окрет“, „Фит кид“, „Спортска бајка“,  а подршку манифестацијама дали су и приватни 

вртићи са подручја Београда. За све учеснике обезбеђене су вредне награде и освежење, 

опрема/мајице, а победници у одређеним категоријама добијали су и ваучере за бесплатне 

школице спорта.  

У 2014.години просечан број учесника по трци износио је 300 (200 

одраслих/студената и 100 деце), у 2015.години 500 (300 одраслих/студената и 200 деце),  у 

2016.години забележено је учешће 700 такмичара у просеку по трци (500 одраслих и 300 

деце), док је у 2017. години овај број увећан за 150 учесника. У 2018. Години забележен је 

пораст броја учесника за 15%. 

Такође, осим спортских манифестација, остваривање циљева предвиђених 

Стратегијом огледа се кроз реализацију пројеката бесплатних школа спорта и пливања за 

децу  основних и средњих школа за време трајања распуста, као и обезбеђивање термина за 

рекреацију за ученике средњих школа и студенте  у клубовима чланицама Савеза.  

 

1.2. Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути 

програми у спортовима који привлаче децу и омладину  
где су у оквиру активности: Подизање нивоа сарадње између школа и организација у 

области спорта у циљу повећања обухвата бављења деце и младих спортским активностима 

и физичким вежбањем 

предвиђене мере: Успостављање сарадње и партнерских односа између школа и 

организација у области спорта на популарисању спортских активности и укључивању деце и 

младих у организоване облике бављења спортом и физичким вежбањем у оквиру 

организација у области спорта и реализовање програма и пројеката унапређења спортских 

активности деце и младих у спортовима који их привлаче 

  

У току 2018. године, Савез за рекреацију и фитнес Србије у потпуности у оквиру 

свог делокруга рада сарађивао са свим другим одговорним институцијама и партнерима на 

стварању услова за одржавање и даљи развој спортске рекреације. Мере које су предузете у 

остваривању циљева унапређења везе између школских установа и организација у области 
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спорта јесу и потписани споразуми о сарадњи Савеза за рекреацију и фитнес Србије и 

готово свих факултета за спорт и физичко васпитање: Факултет за спорт и физичко 

васпитање у Београду, Факултет за спорт и физичко васпитање у Новом саду, Факултет за 

спорт и физичко васпитање Приштинског Универзитета са седиштем у Лепосавићу, 

Факултет за спорт и туризам – ТИМС у Новом Саду, Висока спортска и здравствена школа у 

Београду. 

У сарадњи са високошколским установама, Савез је реализовао или подржао бројне 

спортске манифестације, активације и акције, стручне скупове и трибине, едукације. 

Посебан значај ове сарадње, осим организације спортских активности, едукације и 

промоције и развоја спорта у сваком смислу, огледа се и кроз неговање волонтеризма. 

Наиме, укључивање волонтера – студената претежно са факултета за спорт и физичко 

васпитање постала је пракса када су у питању манифестације које Савез организује. 

Развијање волонтерског духа, подстицање на друштвену одговорност, деловање за општи 

интерес само су неке од низа вредности којима се млади уче и чине добру надградњу и 

синергију са системом вредности који носи спорт. 

Током извештајног периода, Савез за рекреацију и фитнес Србије припремио је 

пројекат обуке пливања за децу од 1. до 4. разреда основних школа, а у 2016. години упутио 

је и иницијативу надлежној организацији – Савезу за школски спорт. У оквиру овог 

пројекта, ученици у склопу часова физичког васпитања имају организоване часове пливања 

које воде лиценцирани професори физичке културе. Пилот пројекат који се спорводи у 

сарадњи са ОШ „20.Октобар“ у протекле 4 године резултатирао је  укључивањем више 

хиљада деце у обуку пливања. Пројекат је представљен и надлежној спортској организацији 

на нивоу Града Београда, те верујемо да ће у будућности значај овакве врсте сарадње између 

школа и спортских организација бити препознат на још вишем нивоу. У 2018. пројекат је 

настављен са реализацијом. 

 

2. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ 

2.1. ПОВЕЋАН ОБУХВАТ БАВЉЕЊА СПОРТОМ У СВИМ СЕГМЕНТИМА 

СТАНОВНИШТВА, ПОСЕБНО ДЕЦЕ, МЛАДИХ, ЖЕНА И ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ И СТАРИХ 

ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке 

активности 

Где су у оквиру активности: Медијска промоција редовне физичке активности у функцији 

здравља  

Предвиђене мере: Медијска кампања о потреби физичке активности и Покретање портала 

који повезује владине, невладине и спортске организације које промовишу и организују 

редовну физичку активност  

 

Савез за рекреацију и фитнес Србије већ низ година посебну пажњу посвећује 

активностима медијске промоције редовне физичке активности. Из године у годину сарадња 

са медијским кућама расте. Медијска подршка спортским манифестацијма, објављивање 

чланака и интервјуа, реализација гостовања чланова Савеза за рекреацију и фитнес Србије и 

партнера, репортаже и укључења уживо у програм у 2017. години подигнути су на виши 

ниво. Национална телевизија РТС, водећа београдска телевизија Студио Б, СОС канал, Хепи 

Тв,  као и водећи штампани и електронски медији – Блиц, Б92, Спортски журнал, Тањуг, 

Телеграф у периоду 2014-2018. знатно су повећали медијски простор када је промоција 

спортске рекреације у питању. 

Издавање стручног часописа FITNESS MANAGEMENT INTERNATIONAL, који је 

лиценцно издање немачке фитнес асоцијације један је од канала којим Савез промовише и 

утиче на подизање свести грађана о значају бављења физичке активности. Према 

неподељеним мишљењима ради се о јединственом стручном гласилу на територији Србије, 

а наша земља је једина ван ЕУ где излази овај часопис. Часопис излази квартално и 

дистрибуира се свим клубовима, сродним организацијама, институцијама државне управе, 

партнерима. 
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Осим часописа, Савез за рекреацију и фитнес Србије има свој званични сајт на коме 

се ажурно пласирају информације, промовишу спортске активности, манифестације, 

вредности, акције. Покренуте су и друштвене мреже (ФБ, Инстаграм, Линкедин, јутјуб 

канал) као водећи канали за ширење информација великом броју грађана. 

Током 2018. године Савез је наставио са неговањем односа са медијима, те је у 

релизацији великог пројекта другог по реду сајма рекреације и фитнеса – БЕЛФИС укључио 

и јавне личности и медије који су испратили први догашај овог типа  у Србији: РТС, Студио 

Б, Арена спорт, СОС, Пинк, Блиц, Телеграф, б92, Тањуг, Спортски журнал и др,  као и 

онлајн портали. 

 

2.2. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз одговарајућа 

акта и унапређени стручни потенцијали с циљем израде критеријума за финансирање 

ове области, где су у оквиру активностима: 

1) Дефинисање критеријума у области спортске рекреације и критеријума за 

финансирање, предвиђене мере:  

- Израда критеријума за обављање спортских активности и спортских делатности 

у области спортске рекреације  

- Израда програма и критеријума  за стручну едукацију, лиценцирање  и 

перманентно усавршавање 

 

У извештајном периоду, Савез за рекреацију и фитнес Србије приступио је изради 

критеријума и стандарда за класификацију фитнес клубова и клубова у којима се обавља 

овај вид спортске рекреације. Наиме, у сарадњи са акредитованом кућом Burea Veritas, 

једним од лидера у тестирању, инспекцији и сертификацији и пратећи развој и потребе 

фитнеса и рекреације на територији Републике Србије, израђен је иницијални документ – 

стандардизација фитнес клубова који ће у наредном периоду бити дат на мишљење свим 

партнерима и релевантним установама и организацијама. СРФС је у 2018. Години 

приступио изради категоризације фитнес клубова. 

У погледу програма и критеријума за стручну едукацију, лиценцирање и перманентно 

усавршавање, у оквиру Савеза оформљена је још 2013. године Комисија за лиценцирање 

која се интензивно бави овим питањима. Израда критеријума и стандарда неопходних за 

добијање лиценце – дозволе за рад, доношење и усклађивање аката са актима и прописима 

које налаже надлежно Министарство, главни су задаци ове Комисије. Комисију чине 

еминентни стручњаци и професори са факултета за спорт и физичко васпитање.  

 

   2) Унапређење стручних потенцијала у спортској рекреацији и спорту особа са 

инвалидитетом, где су предвиђене мере  

 

1) Едукација и лиценцирање спортских стручњака у спортској рекреацији  

2) Организација стручних трибина и семинара  

3) Организација регионалних, националних и међународних стручних конференција  

4) Израда плана стручног оспособљавања и усавршавања  

 

Увођење реда у област фитнеса и рекреативног спорта и спровођење свих законских 

регулатива које надлежне институције прописују један је од главних задатака Савеза за 

рекреацију и фитнес Србије. У претходне две године евидентан је пораст регистрованих 

фитнес клубова, те се може рећи да данас готово да нема клуба који није регистрован. Од 6 

клубова чланица, Савез за рекреацију и фитнес Србије данас броји више од 400 клубова. У 

2018. години, осим обнове чланства постојећих клубова, у Савез се учланило и 52 нова 

клуба. Уз увођење клубова у законске оквире, други важан корак јесте поседовање дозволе 

за рад. Савез је у сарадњи са надлежним факултетима, територијалним спортским савезима 

и сродним организацијама у протеклом периоду реализовао низ едукација и стручних 

трибина са циљем појашњења Закона о спорту, подзаконских аката и значаја увођења 

лиценци (Фитнес фест, Фитнес став...).  
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 Непрекидна едукација чланова о процесу лиценцирања почела је да даје своје прве праве 

резултате. Процес лиценцирања је, такође, у свом успону. У 2015. години број издатих 

лиценци изностио је 30, док је у 2016. овај број увећан за више од 100. у 2017. издатно је 

нових 46 дозвола за рад, не рачунајући процес релиценцирања. У 2018. издато је 59 

лиценци.   Дозволе за рад данас све мање представљају терет инструкторима и спортским 

стручњацима. Они сами препознају значај поседовања лиценци који ће их струковно и 

тржишно позиционирати и вредновати.  

 Посебан акценат деловања Савеза стављен је на међународну сарадњу и међународне 

скупове,  будући да је размена знања и искустава, јачање пословних и пријатељских веза за 

сродним савезима из Европе од непроцењивог значаја када се говори о едукацији и 

стварању стручњака у спорту. Како је област фитнеса и рекреације у Р. Србији у успону и из 

године у годину све брже се развија и шири, неопходно је јачати систем, прикупити нова 

знања и интензивирати активности које се тичу стварања услова за прихват и даљи развој 

једне од најраспрострањенијих области спорта у Европи. У том погледу, Савез за рекреацију 

и фитнес Србије организовао је у извештајном периоду VIII Европскои фитнес конгрес који 

је временом постао највећи скуп ове врсте у региону. Број учесника конгреса сваке године 

расте, те од 70 учесника ЕФК 2014. године, овогодишњи конгрес окупио је више од 250 

учесника. Европски фитнес конгрес доводи најеминентније предаваче из Европе и Србије, 

док највиши представници државне управе радо пруже своју подршку оваквом скупу.  

 У 2018. години Савез је на Београдском сајму организовао и други Сајам рекреације 

и фитнеса БЕЛФИС који је одржан од 12. до 14. октобра под покровитељством 

Министарства  омладине и спорта. Током три дана трајања Сајма посетиоци су имали 

прилику да се боље упознају са фитнес опремом, справама и реквизитима, као и 

клубовима,програмима,презентерима,иностраним сродним организацијама.  

 Осим изложбеног дела где су представљене најновије справе реномираних светских 

произвођача Precor, Tehnogym, Cybex, Matrix, DHZ у зонама за вежбање присутни су могли 

да се опробају у групним фитнес програмима као што су LesMills програми, dance, step, 

зумба..За љубитеље aдреналина у зони за функионални тренинг презентовани су програми 

високог интензитета, док је специјално напревљена Body&Mind зона била намењена 

минрнијим програмима, као што су  пилатес у трудноћи,бебић тегић намењен мамама и 

бебама, јога.  

Од професора са Факултета спорта и физичког васпитања и предавача из иностранства, 

учесници радионица и предавања могли су да сазнају више о здравственим аспектима 

фитнеса и рекреације, новим трендовима и тенденцијма у овој грани спорта, превенцији... 

 Посебна дечија зона окупила је малишане који су уз анимацију и забаву прилазили 

спортске полигоне, али и плесали, певали и учестовали у различитим спортским игрицама и 

такмичењима. 

 Први дан сајма био је посвећен клубовима и компанијама које се посредно и непосредно 

баве фитнесом, будући да је тада у свечаној сали Београдског сајма одржан  VIII Европски 

фитнес конгрес, док су преостала два дана била посвећена свим грађанима.  

      Уз купљену улазницу сви посетиоци могли су да бесплатно тестирају своје 

здравствени статус. Организатор сајма – Савез за рекреацију и фитнес Србије на такав 

начин желео је да подстакне велики број грађана да се укључе у физичку активност.   

 Други БЕЛФИС окупио је велики број посетилаца, презентера, вежбача и тиме најавио 

да у наредним годинама ова манифестације претендује да постане један од највећих догађаја 

ове врсте у региону. 

 

2.3. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и универзитетским 

спортом, врхунским спортом, спортом у војсци и полицији, радничким спортом и 

спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима 

становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих: 

Предвиђене активности: Обједињавање активности спортске рекреације, школског и 

универзитетског спорта, врхунског спорта, спорта у војсци, радничког спорта и спорт на 

селу у оквиру територијалних спортских савеза, у циљу повећања обухвата бављења 
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спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са 

инвалидитетом и старих  

Где су предвиђене мере:  

1) Сарадња са гранским спортским савезима  

2) Сарадња са синдикатима, 

3) Сарадња са војском у области спорта у ЈЛС  

4) Подстицање деце, младих, жена и инвалида на редовну физичку активност  

 

СРФС је и током 2018. године интензивно сарађивао са сродним савезима, посебно по 

питању усаглашавања аката, политике и на реализацији активности које имају за циљ  

повећање обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва. Један од главних 

пројеката био је и „Сајам спорта 2018“ на коме је СРФС пружио безрезервну стручну и 

логистичку подршку. Осим типског штанда, органзована је и ТRX зона као и полигон за 

фунскионални тренинг у централном партеру. Током три дана трајања сајма, присутни 

грађани могли су да вежбају уз надзор стручних инструктора. Евидентирано је велико 

интересовање за кардио програме, а забележена је активације више од 500 грађана. Током 

2018. године, СРФС је сарађивао са гранским савезима и на реализацији спортских 

манифестација. На „Coca Cola Happy Run“ манифестацији која је окупила неколико стотина 

студената и средњошколаца, свој доринос дали су Tug of war, kao и Багминтон савез Србије 

који су реализовали  пропратне садржаје за учеснике. У 2018. постигнута је још чвршћа 

сарадња са гранским савезима, посебно ако се има у виду тренд раста броја спортских 

манифестација који имају забаван и рекреативан карактер.  

 Посебан сегмент рада СРФС односи се на корпоративни фитнес и рекреацију у оквиру 

којег Савез самостално омогућава компанијама рекреацију за њихове запослене. Посебан 

значај ове сфере деловања огледа се у порасту продуктивности запослених, смањењу 

боловања, те повећању виталности популације која услед пословног стреса и вишесатног 

седења на послу, представља ризичну групу када говоримо о потенцијалним здравственим 

проблемима.  Током протеклих година тренд бриге о запосленима препознале су велике 

компаније као што су Порше, Теленор, Нис, Уника, Епс, Инфостан, Комтрејд, Прокредит 

банка и сл. те дугогодишња сарадња са овим компанијама јасан је индикатор значаја 

континуиране физичке активности на квалитет живота просечног запосленог грађана. У 

2016. години, Савез је потписао споразум са Синдикатом дирекције ЕПС на име реализације 

рекреације за запослене овог предузећа и тиме направио још један значајан корак у 

развијању овог сегмента. 

Значајан напредак забележен је и у погледу сарадње са Војском Р. Србије. Осим 

подршке у виду организције орјентиринга за децу, промоције вештина и војних полигона и 

самог учешћа у масовним тркама, као што је Кошутњак челенџ рејс, у 2016. години чланови 

Војске узели су активно учешће и на стручним скуповима. Ова сарадња из године у годину 

све више јача, а у 2018. Покренута је и иницијатива за добијањем надлежности спорта у 

полицији. Иницијативу је подржао министар полиције, будући да СРФС већ реализује 

активности када је ова област у питању, а има и потписан меморандум о сарадњи са ИПА 

Србија. 

 

3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА 

3.1. НАСТАВАК ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ВРХУНСКОГ СПОРТА И 

СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОГ СПОРТА  

ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта 

Са предвиђеним активностима: Међународна спортска сарадња 

Где су предвиђене мере: Проширење међународне спортске сарадње  

 

У 2018. години СРФС реализовао је низ састанака са представницима европских 

фитнес асоцијација. Обновљени су протоколи о сарадњи са ДССВ (Немачка фитнес 

асоцијација), РиминиВелнес (један од два највећа сајма фитнеса, велнеса и рекреације), 

EHFA (European health and fitness association) и EFCA (European fitness centre association), а 

током 2017. години потписан је и протокол о сарадњи са највећом глобалном организацијом 
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IHRSA. Током 2018. године наставили су се интензивнији преговори о организацији IHRSA 

EUROPEAN CONGRESS-а у Београду. 

4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развијена спортска инфраструктура 

ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано 

постојећег стања спортске инфраструктуре 

 

Услед непостојања адекватних научних истраживања и емпиријских података о 

стању области фитнеса, рекреативног спорта и аеробика, Савез за рекреацију и фитнес 

Србије покренуо је у 2016. истраживање са примарним циљем утврђивања прецизниог броја 

фитнес и спортско-рекреативних клубова, броја чланова и корисника услуга клубова, броја 

стручног кадра, квалитета услова за обављање рекреације. Прва фаза истраживања 

обухватила је и истраживање постојећег стања спортске инфраструктуре у фитнесу. 

Прикупљени подаци омогућили су израду предлога стандардизације и категоризације 

клубова, што представља значајан корак ка даљој систематизацији ове области. У 2017. 

истраживање се базирало на систематизацији стручних кадрова и клубова. 

5.СТРУЧНО И НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ И 

ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА 

5.1. ОПШТИ ЦИЉ:  УНАПРЕЂЕН СТРУЧНИ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У 

СПОРТУ И ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА 

ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен стручни рад у спорту 

Где су у оквиру активности:Унапредити систем едукације стручњака у спорту кроз 

усвајање националних критеријума за спортске тренере 

Предвиђене  мере: Усвојити националне критеријуме за спортске тренере 

 

Савез за рекреацију и фитнес Србије је током 2018. године извршио усаглашавање 

Правилника о лиценцирању организација и стручњака СРФС са  новим законским оквирима. 

Додатно, публикована је и брошура о лиценцирању у којој су садржани сви усвојени 

национални критеријуми за спортске тренере. Припремљен је и јединствени Тренер 

регистар који је својеврсна база лиценцираних спортских стручњака из области фитнеса и 

рекреације који ће бити публикован и подигнут на сервер у наредном периоду. 

5.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен научноистраживачки рад у спорту  

Где су у оквиру активности:Реализовање научно истраживачких и истраживачко развојних 

програма и пројеката у области спорта 

Предвиђене мере: Конципирање, одобравање и реализовање научно истраживачких и 

истраживачко развојних програма који су од општег интереса за развој спорта у 

Републици Србији 

СРФС је у 2018. години подржао реализовање научно истраживачких и 

истраживачко развојних програма и пројеката у области рекреације и фитнеса кроз процес 

стручног оспособљавања и високог образовања, а нарочито приликом израде завршних 

радова уз менторски приступ и вођење од стране релевантних одн. квалификованих 

представника СРФС. У 2018. број радова које је савез подржао износи 12. 

6. МЕДИЈИ У СПОРТУ 

6.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стручно усавршени спортски новинари 

Где су у оквиру активности: Установљени механизми за стручно оспособљавање 

спортских новинара и доступност информација о раду и плановима савеза 

Предвиђене мере: Ажурирање интернет сајтова спортских савеза, ажурирање информација  

 

СРФС је током 2018. године ажурно објављивао информације, како на свом 

званичном сајту ww.srfs.org.rs, тако и на свим онлајн каналима које има (ФБ, Инстаграм, 
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јутјуб). Осим овога, информације је слао свим релевантним спортским организацијама 

(ССС, ССАБ, сродним савезима) те је у том смислу испоштовано начело доступности 

информација о раду и плановима савеза. 

 

6.2.ПОСЕБАН ЦИЉ: Медијска промоција спорта као здравог начин живота и 

мотивација грађана за бављење рекреативним активностима 

Где су у оквиру активности: Медијска промоција спорта, посебно домаћег спорта, као 

здравог начин живота и мотивација грађана за рекреативно бављење спортом  

Предвиђене мере: Подршка медијским пројектима из области спорта  

Уз неговање пријатељских односа са медијима и са свешћу од каквог је значаја 

медијска подршка при реализацији активности које промовишу спорт и систем вредности, 

СРФС је током 2018. године реализовао више десетина гостовања, репортажа, интервјуа 

како на националним телевизијама, тако и на радио станицама. СРФС је подржао сваку 

иницијативу медија за пласирањем и промоцијом спорта. Резултат јесте побољшање 

медијског праћења и бављења спортом, укључујући и школски спорт, у циљу неговања 

културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на 

спортским теренима и поред њих. Посебну пажњу у медијима завредео је и БЕЛФИС 2018. 

који је на прави начин покренуо интересовање медија. 

6.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стручно усавршени спортски новинари 

Где су у оквиру активности: Установљени механизми за стручно оспособљавање 

спортских новинара и доступност информација о раду и плановима савеза  

Предвиђене мере: Афирмација позитивног информисања  

 

У току 2018. године СРФС је установио низ механизама за стручно оспособљавање 

спортских новинара и доступност информација о раду и плановима савеза. Између осталих, 

организовано је присуство новинарске екипе (Блиц, Спортски журнал, Тањуг) сајму 

РиминиВелнес са кога је новинарска екипа свакодневно слала извештаје и објаве о самом 

догађају и српској групи од 120 чланова предвођеном делегацијом СРФС-а. Кроз 

организацију радних доручака, састанака у просторијама СРФС-а и благовременом 

разменом информација, постигнут је добар однос и афирмација позитивног информисања. 

Детаљан извештај медијских активности СРФС ће приложити уз годишњи извештај 

Министарству омладине и спорта. 

 

6.4..ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнута свест грађана о позитивним вредностима спорта 

Где су у оквиру активности:: Акције афирмације спортских вредности  

Предвиђене мере: Промоција примера добре праксе  

 

Организацијом масовних спортских манифестација и подршком медија (Кошутњак 

челенџ рејс, Колор ран, Бизнис ран, Европски фитнес конгрес, РиминиВелнес, 

БЕЛФИС2018, Витез фест, промоција активности СРФС-а, Coca Cola Happy Run, Фитнес 

фест, Оpen fitness day и др. током 2018. Савез за рекреацију и фитнес Србије афирмисао је 

спортски систем вредности, толеранцију, породичне вредности, вредности заједништва, 

волонтеризам и сл. чиме је у потпуности одговорио на задатке дате Националном 

стратегијом развоја спорта 2014-2018. године. Са добром праксом Савез планира да настави 

и у 2018. годином, а на основу досадашњег примећеног тренда пораста интересовања како 

учесника, тако и медија за активностима ове врсте, у складу са расположивим 

могућностима, у плану је реализација додатних активности.   

Својим основним активностима СРФС жели да свеобухватно и систематским радом 

и приступом утиче на остваривање циљева дефинисаних Националном стратегијом о развоју 

спорта. Осим остваривања општих интереса који за циљ имају стварање здраве нације, 

Савез своје активности усмерава и на едукацију и стручно оспособњавање јер стабилан 

систем подразумева квалитетан и стручан кадар. 
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3. У којој мери је програм реализован: 

Програм је реализован у потпуности, са додатним програмским активностима у складу са 

потребама рекративног спорта и интересовањем крајњих корисника. 

 

 

4. Опис постигнутих резултата (према областима општег интереса из члана 112. 

став 1. Закона о спорту и програмским целинама): 

1. МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ НА САЈМОВИМА И УЧЕШЋЕ НА ГОДИШЊОЈ 

СКУПШТИНИ ЕВРОПСКЕ ФИТНЕС И ЗДРАВСТВЕНЕ АСОЦИЈЕ (EHFA)  
Већ дуги низ година представници СРФС посећују наведене сајмове, а у 

Немачкој учествују на годишњим скупштинама EHFA (European health and fitness 

association) и EFCA (European fitness centre association). Наведени сајмови највећи су 

догађаји ове врсте у Европи из области рекреације и фитнеса. Од пре неколико 

година СРФС у сарадњи са партнерским организацијама организује одлазак 

заинтересованих представника СРФС на наведене сајмове    

 

FIBO 2018. – Келн, април 2018 

Коначан број од 153.000 посетилаца, од којих је 83.000 из фитнес индустрије 

из преко 100 земаља, и са 963 излагача овај Сајам сврстава у један од највећих и 

најсадржајнијих у Европи. Из године у годину број посетилаца и излагача расте, што 

указује на раст и развој финтеса и рекреације, како као индустрије, тако и кроз 

укључивање све више људи у физичку активност. Добијени подаци указују на значај 

организовања оваквих манифестација и улагања у промоцију фитнеса и 

рекреативног спорта. 

Са аспекта међународне сарадње и узимајући у обзир бројност састанака, 

количину информација и нових сазнања, као и врло конкретних пословних резултата 

и договора који су овом приликом реализовани, може се закључити да је посета 

сајму ФИБО 2018. била веома успешна. Кроз грађење и јачање међународних односа 

са водећим светским фитнес асоцијацијама, учвршћивањем сарадње и пријатељских 

веза, Савез за рекреацију и фитнес Србије наставља са грађењем бренда, 

представљањем Србије у добром светлу и учвршћивањем своје позиције у 

интернационалним круговима. 

 

IHRSA EUROPEAN CONGRESS – октобар 2018 

На конгресу ИХРСА у Лисабону била је Ана Ганчев-Секулић, председник 

комисије за међународну сарадњу СРФС. Током боравка на конгресу одржан је низ 

састанака, учвршћени су постојећи односи са овом организацијом и остварен први 

контакт са новим европским менаџментом који је постављен непосредно пред 

конгрес. Отворено је и прво европско представништво ИХРСА са седиштем у 

Бриселу. Посета председника комисије за међународну сарадњу Ане Секулић 

прошла је веома успешно, одржани су састанци од којих се очекује конкретизовање 

активности учлањења СРФС у ИХРСА под повољнијим условима. Одржан је 

вишечасовни састанак председника Комисије за међународну сарадњу са 

новоименованим директорима IHRSA за Европу- Florian Cartoux и Jeroen van 

Liempd, на којем је било речи о додатном интензивирању сарадње између Савеза за 

рекреацију и фитнес Србије и ове међународне организације. На састанку је 

договорена посета новог директора Florianа CartouxБеограду у време нашег следећег 
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конгреса, у циљу кандидатуре Београда као домаћина ИХРСА Европског конгреса у 

некој од наредних година.  

На конгресу је одржан још један важан састанак са представницима ИХРСА 

и представницом ДССВ Сабрином Футерер. Пословна комуникација која је започета 

на ИХРСА Конгресу са новим европским ИХРСА менаџментом се наставља и 

договорен је сстанак на тему што повољнијих услова и бенефита за Републику 

Србију када су ове активности у питању.  

 

2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ СРФС НА САЈМУ RIMINI WELLNESS 2018. 

 После дугогодишње више него успешне сарадње са организаторима овог 

највећег Европског фестивала рекреације и фитнеса, од 2015. године нашем савезу, 

односно Републици Србији указана је част да сваке године презентује српску фитнес 

и рекреативну „сцену“. Савезу за рекреацију и фитнес Србије додељен је 

репрезентативни штанд у хали у којој своје представљање имају највеће 

организације из ове области из земаља ЕУ.  

Савез за рекреацију и фитнес Србије, већ четврту годину за редом, оправдава 

своје представљање на овом велелепном фестивалу фитнеса. Више од 100 људи из 

Србије и ове године имало је прилику да у организацији СРФС посети Римини и 

упозна се са савременим трендовима из фитнес индустрије.  Штанд СРФС у хали Ц3 

током 4 дана трајања сајама било је место окупљања, одмора, размене утисака... 

И ове године СРФС је за своје чланове припремио програм који је обухватио: 

бесплатан превоз и бесплатне улазнице за Сајам, хотелски смештај по 

бенефицираним ценама, трансфер на релацији хотел-сајам-хотел током боравка, као 

и дружење у слободном времену 

Током трајања Сајма чланови СРФС реализовали су низ састанака са 

председницима и директорима међународних сродних организација, између осталих 

са представницима Немачкефитнес асоцијације(ДССВ),представницима сајма 

РиминиВелнес,компанијама из фитнес бранше ... Сви су сагласни у једном:Са 

групом од више од 100 људи из Србије  српска делегација постаје значајан чинилац 

Римини Велнеса. 

Са генералним менаџером ДССВ Рефитом Камберовићем и председницом 

Биргит Шварцедоговорено је учешће реномираних предавача на предстојећем VIII 

Европском фитнес конгресу, као и учешће немачких компанија на другом сајму 

фитнеса и рекреације БЕЛФИС који ће у бити одржан у октобру месецу у хали 3 

Београдског сајма. Са италијанским Римини Велнесом такође је договорено учешће 

овог сајма на БЕЛФИСУ, као и развијање партнерских односа оведве манифестације. 

Под слоганом “Ослободи своју  енергију” на ривијери италијанског Риминија 

одржан је тринаести по реду сајам Римини Велнес. Један од највећих светских 

фестивала посвећен фитнесу, велнесу, бизнису, спорту и здравој исхрани  и ове 

године показао је зашто спада у један од најпосећенијих сајмова на свету. 

Пријављене су импресивне бројке:  46 бина(5 за пилатес, 5 за водене 

програме, 6 за плес, 4 заindoor cycling, 17 за фитнес, 5 за ходањe и 4 за јогу), 50 

курсева, 200 конференција и састанака, 1.500 сати часова и вежби. На више од 

170.000 m²  током  четири дана трајања, представило севише од 400 

компанија,велики број фитнес стручњака, инструктора, менаџера, вежбача, али 

ионих који на посредан начин свој посао везују за овакав начин живота: блогера, 

кувара, физиотерапеута 

 

3. KOSUTNJAK CHALANGE RACE 2018. 
Савез за рекреацију и фитнес Србије као суорганизатор је у периоду од 2011. 

до 2014.  године учествовао у овој веома атрактивној и масовној рекреативној трци. 

Од 2015. године СРФС је преузео у потпуности организацију ове трке. Захваљујући 

кадровским, техничким и организационим квалитетима СРФС, манифестација је 

унапређена организационо, технички и квантитативно за неколико нивоа. Од 2016. 
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године, због повећаног интересовања учесника и пријатеља трке, планирана је 

промена локације за стртну/циљну равнину, као и делимична измена трасе трке. 

У трци са препрекама учествовало је 400 великих и 150 малих такмичара. 

Организатор трке Савез за рекреацију и фитнес Београда, побринуо се за добру 

забаву уз музику и фитнес загревање пред старт трке у Пионирском граду. 

Тачно у подне заменик градоначелника Београда Андреја Младеновић прогласио је 

почетак трке, а најиздржљивији тркачи имали су прилику да заврше несвакидашњи 

подухват – 5 км крос трке са 7 препрека и тако тестирају своје границе. Они су се 

сусрели и успешно савладали различите препреке: успињали се уз канап, прескакали 

поток, провлачили кроз мрежу, прескакали балван, гуме, провлачили се кроз сено и 

прелазили преко вештачког језера.  Препреке које су организатори припремили, нису 

биле откривене до почетка трке. 

  Најбржи у мушкој конкуренцији је био Милош Милосављевић који је ову 

узбудљиву трку завршио за 18 минута и 25 секунди. После само десет секунди кроз 

циљ је прошао Никола Билић док је трећи био Игор Вуковић. У женској 

конукренцији титулу одбранила је још једну годину заредом Невена Јовановић која 

је све препреке успешно превазишла и за двадесет два минута и двадесетпет секунди 

стигла на циљ. Друго место освојила је Ивана Петровић, а треће Милица Живановић. 

 Најбржи у мушкој и женској конкуренцији освојили су вредне Nike награде. 

Дечија школа спорта Спортска бајка организовала је трку за најмађе која је почела у 

10 часова. Препреке и дужине трке прилагођене су биле деци предшколског и 

школског узраста, а најбржи малишани, који су се такмичили у три старосне 

категорије освојили су вредне награде. 

Као и сваке године присутан је био велики број припадника Војске Србије из 

разних јединица, као и представници Војне академије. Поред учешћа у 

такмичарском делу трке, припадници јединице Конре, организовали су оријентиринг 

за најмлађе као и демонстрацију бацања ножева и других вештина. 

 

5. COLOR RUNNING 2018 

Једна од најпопуларнијих и најузбудљивијих тематских трка у свету, чија је 

основна карактеристика посипање учесника бојама органског порекла одржана је 

четврту годину заредом у Београду у организацији Атлетског клуба Рaнинг и Савеза 

за рекреацију и фитнес Београда, а под покровитељством Секретаријата за спорт и 

омладину. 

Тачно у подне, 23.септембра, на Новом Београду у блоковима рекордних  

хиљаду тркача започело је трку у чистој колор ранинг белој мајици, а волонтери су 

их по сваком пређеном километру кроз блокове засипали највеселијим бојама тако 

да су 5км завршити обојени од главе до пете. 

Трећу годину заредом прво место у мушкој конкуренцији освојио је Милош 

Милосављевић који је трку истрчао испод двадесет минута, друго место освојио је 

Новица Стојановић из Ковина а трећепласирани био је Душан Крстић. У женској 

конкуренцији прво место освојила је Милица Живановић, друго Јагода Столић док је 

трећепласирана била Горана Вељовић. 

Са почетком у пола десет одржано је и дечије издање трке с бојама. Након 

загревања Урбан Фитнес Хангар тима прво су трчати трку на 200м најмлађи 

пријављени тркачи, деца до шест година. Прво место освојио је Петар Шаулић, 

друго Матеја Миладиновић а треће Богдан Лошић.  Одмах после њих трку дугу 500м 

трчали су малишани од предшколског узраста до 10 година. При сваких 100 

пређених метара волонтери су  их посипати бојама. Прво место освојио је Урош 

Пуповац, друго Алекса Јаковљевић, а треће Матеја Шкуљец. 

Најшаренија урбана трка 

Трка с бојама инспирисана је фестивалом боја ХОЛИ којим сваке године 

хиљаде људи широм света обележавају срећу нових почетака. Трка је аматерског 

карактера с циљем да промовише вредности другарства, мотивације и забаве. То 

значи да је намењена рекреативцима и свима који би да пробају нешто другачије. 
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Боје које се користе су органског порекла, намењене су исхрани и лако се скидају 

једноставним прањем топлом водом и сапуном водом. Ко може да лагамо трчи или 

пешачи 30 минута, успешно ће завршити и ову трку. 

Трка је још једном била отворена и за све оне који су желели да трче са својим 

љубимцем! Сваки пријављени куца добио је стартни пакет у коме се налазио стартни 

број, магазин Пас и Педигрее окрепа за освежење после трке. Бренд Педигрее 

обебедио је и награде за најбрже власнике и њихове љубимце! Прво место освојио је 

хаски Лора, друго малтезер Луси а треће риџбек Фиби. 

По угледу на међународне трке и пратећи најбоље праксе тркачи су на 

трећем километру имали прилику да протрче кроз Вип фото капију а тим фотографа 

је забележио највеселији тркачки моменат сваког тркача. Сви учесници су у прилици 

да пронађу своју јединствену фотографију на wеб страници. 

 

5. BUSINESS RUN 2018. 

Савез за рекреацију и фитнес Србије у сарадњи са Београдским тркачким 

клубом организује ову рекреативну трку намењену промовисању рекреације и 

здравог живота у корпоративном сектору. Трка је екипног карактер, мешовитих 

полова, а поред самог такмичења предвиђени су и забавни садржаји.   

Прва масовна трка намењене запосленима била је екипног карактера и 

окупила је више од 269 компанија. Екипу су чинила миимум 3 запослена, мешовити 

састав. Поред самог такмичења реализовани су и забавни садржаји, освежење и 

ручак за учеснике, а сама трка била је медијски изузтено пропраћена. 

 Савез за рекреацију и фитнес Србије у сарадњи са Београдским тркачким 

клубом организовао је ову рекреативну трку намењену промовисању рекреације и 

здравог живота у корпоративном сектору, као пилот пројекат 2016. године, а у 2017. 

години трка је   имала и хуманитарни карактер, уз подршку Ротари клуба Земун, 

директно су прикупљана средства за подршку организације “Све за осмех”, 

организације која се бави проблемима деце, хроничних бубрежних болесника. 

Куповина колер доплера за клинику Тиршова, циљ је за који трчимо и даље!. 

У 2018. Учествовало је 769 екипа и више од 2230 учесника. 

 

6. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА . 

Према одредбама новог закона о спорту, Савез за рекреацију и фитнес 

Србије jе организоваo систем такмичења из области функционалног тренинга и фит 

кид спорта. Систем такмичења je  реализован у току сезоне јануар – децембар 2018. 

Фит кид такмичење организовано је у суботу, 13.10.2018. на сајму БЕЛФИС. У 2018. 

години реализоване су темељне припремне активности за реализацију система 

такмичења,. 

Реализоване активности  обухватиле су припрему концепта и пропозиција 

такмичења. Анкетирање клубова о потребама и афинитетима, избор програма који 

ће се примењивати на такмичењу, припрему документације, финансијског извештаја, 

потребних реквизита. Реализован је низ састанака, како са представницима клубова, 

тако и са професорима са факултета, спортским стручњацима и стручњацима у 

спорту како би сваки сегмент овог великог порјекта био техничко-организационо и 

стратешки реализован на највишем могућем нивоу.  

 

7. “OPEN FITNESS DAY 8“ – ВРШАЦ   

СРФС у сарадњи са Општином Вршац и клубовима СРФС, организоваo je 

Open fitness day 8, у оквиру којег се одржала и аеробик конвенција, стручни  скуп 

тренера, инструктора и презентера из области групног вежбања, као и низ 

едукативних предавања из области фитнеса. Ове године скуп је окупио неколико 

стотина тренера и инструктора. 

 

8. СТРУЧНИ ФОРУМ „ СУСРЕТ ФИТНЕС ПРОФЕСИОНАЛАЦА“ –    КОПАОНИК 
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И ове године СРФС je у сарадњи са MK Resort организовао стручни скуп 

који већ трећу годину за редом окупља кључне чиниоце фитнес бранше у Србији. Од 

16. до 18. новембра у прелепом амбијенту Хотела Гранд, више од 130 људи из света 

фитнеса, рекреације и здравог живота имало је прилику да са колегама и врсним 

предавачима обради фитнес теме са аспекта науке, практичне примене и менаџмента 

у фитнесу.  

Организациони тим побринуо се за богат тродневни програм, а стручни 

предавачи едукативног дела пружили су професионалне смернице које ће се моћи 

користити за лични развој, као и развој фитнес клуба. 

Централна тема стручног скупа ФитКоп2018 била је категоризација фитнес 

клубова у Србији о којој је предавање одржао председник СРФС Небојша 

Стојаноски. Отварање ове нове важне теме из фитнеса представљала је а и прилику 

да сви учесници учествују у дијалогу и искажу своје мишљење. Такође, стручна 

предавања понудила су и  одговоре и на теме здравственог фитнеса који је у својој 

експанзији у Европи, који су новитети из света велнеса, као и који су то маркетинг 

алати и. средства најефикаснији када говоримо о фитнес бранши. 

Милан Иветић, iFit grupa, понудио је присутнима одговоре на тему  „Lead 

Generation“ – како и на који начин генерисати већи број лидова, како lead generation 

процес, које алате можемо и треба да користимо како би генерисали што већи број 

квалитетних лидова и како све то утиче на продајне резултате. Проф. Др Сања 

Мазић са катедре за медицину спорта и терапија вежбањем Медицинског факултета 

у Београду на свом предавању обрадила је научну оправданост и значај хидратације 

у спорту. Посебно интересантан део предавања била ја биохемијска анализа крви са 

више различитих студија случаја и значај ове врсте дијагностике у здравственом 

фитнесу. 

Кроз сликовите примере из вишегодише праксе, процес редукције килограма 

демистификовао је Марко Петровић, професор физичког васпитања и мастер 

персонални тренер. Кроз тему „21 грам, како победити лоше навике“  представио је 

сам процес повезивања телесне душе са телесним процесом промена, 

нутриционистичке заблуде и митове и понудио објашњење критичких тачака у 

процесу промена навика у исхрани. 

Проф.др Верољуб Станковић, декан Факултета за спорт и физичко васпитање у 

Лепосавићу открио је примену  Z-vrednosti u fitnesu, док је колега Милан Илић 

одржао практично предавање о електромишићној стимулацији.  

Осим главних предавања, посебну пажњу изазвала је радионица M.sc. Марка 

Димитријевића са темом „Kинезиолошка ефикасност покрета са сопственом 

тежином као оптерећењем/Kинезиолошка ефикасност покрета у тренингу снаге са 

спољашњим оптерећењем“. Присутнима је представљен и најновији светски трен 

који је стигао на наше просторе – FITBIT. 

Поред едукације, на којој је и био акценат, током овог тродневног конгреса је 

одржано и мноштво спортских и забавних активности које су боравак на Копаонику 

учинили још атрактивнијим. Осим знања које су полазници понели са регионалног 

фитнес конгреса, дружење, стварања контаката, тзв. networking, и јачања веза између 

људи главно су преимућство ове манифестације. 

Значај оваквог стручног скупа препознали су и бројни партнери Савеза за рекреацију 

и фитнес Србије, a подршку је, осим компаније FitPass пружила и МГ Мивела. 

Са циљем адекватне едукације из области менаџмента и тренинга, као и 

упознавања и склапање партнерстава са људима из света фитнеса, атрактивни 

предавачи и теме, занимљиве радионице, базен и спа, спортска хала са низом 

активности које су реализоване (фудбал, кошарка, куглање ...), шетње обронцима 

Копаоника, дружење, коктели и забаве, учинили су да ФИТКОП и Копаоник и ове 

године буду централно место фитнес заједнице. 
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9. САЈАМ РЕКРЕАЦИЈЕ И ФИТНЕСА – БЕЛФИС2018. 

Близу осам хиљада посетилаца из Србије и региона испробало је више од 

педесет различитих фитнес програма које је представило преко стотину презентера. 

Више од 12 сати предавања, радионица и презентација и 2500 тестирања – све то на 

пет хиљада квадратних метара сајамског простора на коме се представило преко 60 

излагача из окружења. Овако би укратко изгледао БЕЛФИС 2018 у бројкама, други 

по реду Сајам фитнеса, велнеса и здравља који је одржан од 12. до 14. октобра у хали 

3 Београдског сајма.  

Закључак посетилаца, предавача, излагача, гостију из иностранства и 

организатора је да је сајам показао да се фитнес бранша у Србији све брже развија и 

напредује и да се наредних година могу очекивати само већи успеси. 

Значај манифестације препознало је Министарство омладине и спорта 

Републике Србије које је пружило подршку организатору сајма Савезу за рекреацију 

и фитнес Србије, као генерални покровитељ. Отварајући овогодишњи сајам Дарко 

Удовичић, помоћник министра омладине и спорта у Влади Републике Србије, 

нагласио је значај одржавања сајма и изразио задвољство што постоји иницијатива 

да се на једном месту окупе и рекреативци и спортисти и спортски стручњаци, као и 

остали учесници из света фитнесса да заједнички, усмерено делују ка једном циљу а 

то је подизање свести код људи о значају физичких активности. 

На церемонији отварања сајма, помоћник градоначелника Београда Андреја 

Младеновић је истакао да је овај догађај итекако значајан, не само за Београд, него и 

читаву Србију, јер има за циљ да промовише здрав живот. Подршку напорима да се 

континуирано ради на едукацији и популаризацији рекреације и фитнеса дала је и 

глумица Драгана Мићаловић, која је ове године проглашена за промо лице 

БЕЛФИС-а. 

Изложбени део сајма обухватио је различите сегменте фитнес индустрије. Од 

новитета у тренажним и рехабилитационим процесима, нових реквизита, справа и 

спортске опреме, преко подова, нове и половне опреме за теретане, фитнес и 

рехабилитационе центре, до суплементације, здраве исхране и напитака изложено је 

на простору од пет хиљада квадратних метара. На једном месту нашло се све за 

опремање фитнеса, теретана и спортских клубова, али и за вежбање у кућној 

варијанти. Дистрибутери справа за вежбање представили су новитете реномираних 

светских произвођача Precor, DHZ fitness, gym80, Matrix, Powertec, Star trac, 

StairMaster… Утисак су употпунили брендови реквизита, као и компаније које су 

понудиле широку палету справа за теретане, као и половне и репариране опреме, 

укључујући асортиман Еко система, фабрике за израду производа од рециклиране 

гуме која је представила производе за опремање подова у теретанама и фитнес 

клубовима и спортских терена. 

Када је реч о спортској опреми можемо слободно рећи да су се на БЕЛФИС-у 

окупили лидери на тржишту Балкана. Спортска опрема је била заступљена преко 

званичних дистрибутера за брендове попут Nike, Asics, Gorilla wear … У сфери 

рехабилитације представљени су и кинесио тапинг, као и Theragun или “терапија 

ударцима” као новитет у приступу рехабилитације и опоравка спортиста и 

рекреативаца. Електромишићна стимулација, која се последњих година све више 

користи не само у тренингу, већ у терапијске и рехабилитационе сврхе, привукла је 

пажњу посетилаца, а новитете у овој области представили су немачка компанија 

mihaBodytec, EMS Wiemspro и Compex. 
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Такође, још неколико иностраних компанија је, преко заступника за домаће 

тржиште, представило своје висококвалитетне производе. Швајцарски произвођач 

Airex је представио посебно дизајниране струњаче израђене од специјалних 

материјала, “sport recovery” апарат за опоравак спортиста, као и апарат за shockvawe 

терапију. Togu GMBH је Немачка компанија која је на сајму представила спортску 

опрему и реквизите за рехабилитацију, као и потпуно иновативни производ - јастук 

за активно-динамичко седење. По први пут, посетиоци сајма су имали прилику да 

виде и пробају асортиман из ЦЕП програма компресивне опреме за спортисте и 

рекреативце која је до сада била доступна само врхунским спортистима. 

Софтвери за мониторинг приликом тренинга Smart4Fit, за евиденцију 

чланова GoFitness, FitPass, Polar као и компанија Comtrade са Fitbit сатовима у сфери 

модерних технологија представили су предности и перформансе својих производа. 

По први пут на нашем тржишту представљен је SMARTfit®  систем који током 

тренинга активно укључује и менталне перформансе вежбача. 

Ове године зона рехабилитације и Medical check point привукли су велику 

пажњу посетилаца, о чему сведочи више од 2500 тестирања урађених током три дана 

сајма. Ординације за физикалну медицину и рехабилитацију као што су Master 

Physical и Force centar Rehab посветиле су пажњу посетиоцима са проблемима или 

поремећајима у локомоторном систему, док је Покрет за окрет акценат ставио на 

спортску дијагностику и аналитику. Health and fitness system је посетиоцима 

омогућио проверу квалитета рада срца, срчаног стреса и брзине метаболизма путем 

уређаја “Cardioscan”. За релакс зону за опуштање се побринуо Saruna 

fitness&wellness team, Oriflame козметика и компанија Кепром са својим брендом 

Кројтерхоф коњским балсамом, као и студио Фигура фит са иновативном опремом 

за спортску масажу и обликовање тела. 

Колики се значај придаје исхрани и суплементацији у фитнессу показале су 

компаније Оригинал протеински вечерњи хлеб, Гранум – Сунцокрет, АТП спорт 

овлашћени дистрибутер светског Бренда All stars, XL sport system са брендом 

Weider, али и фармацеутске компаније попут Sopharma trading, Александар МН и 

Pharmanova.  За освежење након напорних тренинга побринула се компанија Књаз 

Милош са Aqua viva спортским пићима Restart, Hydroactive и Recharge. 

Сви који су трагали за спортским образовањем и додатним усавршавањем 

имали су прилику да на штандовима Високе спортске и здравствене школе, 

Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду и Новом Саду, као 

и Факултета за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитета Сингидунум и 

Факултета за спорт Универзитета Унион - Никола Тесла, добију актуелне 

информације о студијским програмима. На штандовима сајма RiminiWellness, као и 

од представника немачке фитнес асоцијације ДССВ могли су да сазнају о 

актуелностима са светске фитнес сцене, као и приликама за усавршавање у 

иностранству. 

Посебно велико интересовање за БЕЛФИС показали су фитнес клубови који 

су се активно укључили у организацију активација и дешавања на сајму. Тако на 

пример, Спортска академија Кочовић организовала је мотивационе активације за 

посетиоце, тренери клуба Миа фит и Planet gym&fitness бесплатно су давали савете 

заинтересованим рекреативцима о тренинзима и начину исхране. 

Осигуравајуће куће Uniqa и Grawe посветиле су се едукацији посетилаца о 

значају осигурања. 
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Специјализација у фитнесу била је тема која је обележила осми по реду 

европски фитнес конгрес који је одржан 12. октобра у оквиру сајма БЕЛФИС 2018. 

Еминентни предавачи из земље и Европе (Сабрина Футерер, Георг Вардаи, проф. др 

Улф Собек, Рефит Камберовић, др Душко Спасовски, Вања Рађеновић Фијан) 

одржали су занимљива предавања која су учеснике конгреса упознала са новитетима 

из света фитнеса, као што су: бутик фитнес -  категорија у развоју, зашто 

функционишу фитнес дисконти у Европи, дозирање здравственог фитнеса, атлетски 

тренинг за спортисте и др. 

Другог дана сајма организована су предавања на којима су се могле чути 

врло интересантне теме као што су оптерећеност здравом исхраном, злоупотреба 

забрањених супстанци међу рекреативцима, терапија ударцима, нове тенденције у 

савременом фитнесу, перспективе струке и менаџерски поглед на фитнес бизнис. 

Сама имена предавача попут проф. др Светлане Станишић, др сци. мед. Марије 

Анђелковић, др Џејсона С. Версланда, Дубравка Турка, проф. др Владимира 

Копривице и др Марка Ћосића привукла су бројне слушаоце који су показали 

изузетно интересовање за ове теме. 

Истовремено, на сајму су организоване едукације за спортисте - мастер клас 

и wорксхоп на тему Wеигхт Лифтинга (Техника, трзај и избачај) Ненада Кужића, 

представника Србије на Олимпијским играма у Токију 2020. као и “Прогеин 

функционални тренинг”, Немање Милисављевића. 

На главној и функционалној бини за посетиоце су организовани бројни 

фитнес и рекреативни програми: јога, истезање, пилатес, бодy арт… само су неки од 

програма који су првог дана сајма у зони body&mind припремљени за вежбаче. 

Другог дана, атмосфера се загрејала програмима попут Body art - Pure, Pound fitness, 

Deep workout, Kick workout, Kangoo jumps, Strong by Zumba… Les Mills је 

припремио посебан програм како својим вежбачима, тако и посетиоцима 

премијерним програмом Barre, а затим и Grit cardio 26, Body combat 77 и Body attack. 

TRX тренинзи су такође привукли посебну пажњу посетилаца на демонстрацијама 

програма TRX flow, TRX strong и Lets band workout. На подијумима за вежбање 

испред обе бине смењивало се свакодневно више стотина вежбача из земље, али и 

Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније и Мађарске. 

Трећег дана сајма, стартовало се већ од раних јутарњих сати програмима 

попут Fit ball, Functional burn, Easy step dance, Tuber workout, 300, да би у подне СА 

Кочовић припредила заиста несвакидашњи фитнес доживљај станичног тренинга 

који је трајао наредна два сата. Истим темпом наставило се и касније са Workout 

mix, Зумбом и Пилатесом које су демонстрирали Athletics gym тренери, да би 

фантастична вежбачка атмосфера кулминирала са програмима Cardio Intense, Dance 

workout и величанственом Zumba party. 

Најмлађи су свој кутак за вежбање имали на галерији сајма, у дечијој зони 

који су уз тренере из школица спорта, уз анимацију и забаву прелазили спортске 

полигоне, али и плесали, певали и учестовали у различитим спортским игрицама и 

такмичењима. 

Поред стандардног програма који је припремљен на овогодишњем сајму 

БЕЛФИС 2018, у оквиру организације догађаја, одржано је и Балканско првенство у 

пауерлифтингу и бенч пресу као и Отворено балканско првенство у Фит Кидс-у. 

БЕЛФИС домаћин најбољим екипама Балканског првенство у 

пауерлифтингу и бенч пресу. У оквиру сајма БЕЛФИС, у организацији 

Пауерлифтинг савеза Србије и Европске Пауерлифтинг Федерације, одржано је и 
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Балканско првенство у пауерлифтингу и бенч пресу. На првенству су учествовали 

бројни такмичари из Грчке, Бугарске, Румуније, Хрватске и Србије који су се 

такмичили у посебној дисциплини бенч прес у мушкој и женкој категорији као и у 

пауерлифтингу који обухвата три дисциплине: чучањ, бенч прес и мртво дизање. На 

првенству је сјајне резултате постигла Репрезентација Србије, која је била веома 

бројна. 

Иначе, првенство је било организовано по светским стандардима које 

прописује Светска пауерлифтинг федерација ИПФ, што је резултирало и високом 

позитивном оценом од стране Европске федерације, што је према оцени 

организатора, веома битно за развој пауерлифтинг спорта у Србији. 

Под покровитељством сајма БЕЛФИС одржано такмичење Балкан опен Фит 

кидс Балкан опен Фит кидс у организацији Националне фитнес асоцијације Србије, 

окупио је мале такмичаре из земље и других балканских држава који су представили 

своје врло захтевне кореографије. Девојчице, али и дечаци из Србије, Босне, 

Хрватске, Кипра, Турске изводили су пред жиријем соло, дуо и групне 

гимнастичарске кореографије у различитим категоријама. 

 

10. VII  EUROPEAN FITNESS CONGRES 2018. – БЕОГРАД  

Сада већ традиционални стручни конгрес из области рекреације, велнеса и 

фитнеса уз гостовање најеминентнијих стручњака из иностранства. Министарство 

омладине и спорта је било покровитељ првог, другог, трећег и четвртог конгреса 

који су одржани 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.  I 2018. године Београду. 

Конгрес је уврштен на листу стручних скупова Европске фитнес и здравствене 

асоцијације (EHFA). Семинар  ће бити акредитован од стране Комисије за 

лиценцирање СРФС и спортски стручњаци и стручњаци у спорту ће учешћем 

добијати одређени број бодова потребан за обнављање дозволе за рад. 

У организацији Савеза за рекреацију и фитнес Србије, као уводна 

манифестација сајма фитнеса, велнеса и здрављаБелфис, у свечаној сали Београдског 

сајмаодржан је VIII Европски фитнес конгрес. Више од  100слушалаца имало је 

прилику да слуша атрактивне предаваче из земље и иностранства и изузетно 

занимљива предавања која су ове године била посвећена једној централној теми – 

специјализацији у фитнесу. 

Након свечаног отварања и обраћања председника Савеза за рекреацију и 

фитнес Србије Небојше Стојаноског уследио је радни део конгреса. 

Уводно излагање су имали Сабрина Фитерер из Немачке фитнес асоцијације и Георг 

Вардаи, стручњак за маркетинг и продају и регионални менаџер Миха бодитек 

компаније. Сабрина је у свом излагању кроз примере бутик фитнес студија говорила 

о тренду специјализације у фитнесу. На примерима најпознатијих клубова из 

Немачке и остатка света говорила је о најзначајнијим карактеристикама ове врсте 

клубова чији су параметри последњих година у константном порасту. На њено 

излагање се надовезао Георг Вардаи и објаснио како у пракси изгледа један клуб 

посебних интереса који се бави електро мишићном стимулацијом и које су 

предности овог начина организације посла и тренинга. 

Проф. др Улф Собек, кондициони тренер фудбалске репрезентације Немачке 

до 19 и 20 година говорио је о атлетском тренингу за спортисте и о повећању 

перформанси специфичних за спорт. У свом излагању препуном конкретних 

примера из праксе проф. Собек је истакао значај и одговорност  тренера који ради са 

клијентима јер има могућност да утиче на промену понашања спортисте кога води. 

Поткрепљујући своје предавање видео материјала из његове каријере закључио је да 
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нема лошег тренинга, већ само погрешан тренинг, за погрешно лице у погрешном 

обиму. 

Гост из Хрватске Вања Рађеновић Фијан, предузетник и власник фитнес 

франшизе у Хрватској говорио је на тему Како покренути успешан фитнес бизнис. 

Кроз одговоре на десет питања (Зашто отварате? Зашто људи долазе у фитнес? 

Какав фитнес? Да ли је то услуга или спорт? Где отворити? Која су правила? Шта се 

истражује? Шта вас занима код конкуренције? Ко су клијенти? Који трошкови вас 

чекају?) са којима се и он срео након што је отворио први клуб, на изузетно духовит 

и атрактиван начин, представио је овај процес. 

Доц. др Душко Спасовски са Института за ортопедско – хируршке болести 

„Бањица“ излагао је о проблемима индиковања и дозирања код здравственог 

фитнеса. У сјајном предавању које је одржао др Спасовски је говорио о дозирању 

фармацеутског лека, али и о дозирању вежбања као лека. Нагласио је какав је утицај 

вежбања на чиниоце здравља и кроз читав низ примера  водио слушаоце до закључка 

о значају индиковања вежбања. 

Генерални директор немачке фитнес асоцијације Рефит Камберовић 

предавао је на тему Зашто функционишу фитнес дисконти у Европи. Овај тренд у 

фитнесу последњих година мења слику европског фитнеса и преузима све већи 

проценат тржишта клубова на западу. Имајући у виду да фитнес дисконти имају 

ниске цене, бољу и модернију опрему, велики простор, велику понуду различитих 

групних тренинга, радно време нон-стоп, а када се томе додају и мала очекивања од 

оваквих клубова, чињеница да је фитнес у тренду, да су многи већ били чланови 

разних клубова и знају како они функционишу доводе до одговора на питање зашто 

су ови клубови тако успешни. Традиционалним фитнес клубовима веома је тешко да 

се изборе са оваквом конкуренцијом.  Један од могућих начина је управо 

специјализација у фитнесу. 

 

11. РЕАЛИЗАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

 Услед непостојања адекватних научних истраживања и емпиријских 

података о стању области фитнеса, рекреативног спорта и аеробика, Савез за 

рекреацију и фитнес Србије реализовао је током 2016. истраживање са примарним 

циљем утврђивања прецизниог броја фитнес и спортско-рекреативних клубова, броја 

чланова и корисника услуга клубова, броја стручног кадра, квалитета услова за 

обављање рекреације. Циљ истраживања јесте утврђивање тренутног стања области 

фитнеса, рекреативног спорта и аеробика и планирање даљих активности рада 

Савеза.  

У склопу истраживања  - прикупљања података о броју клубова, стању и  

условима у најужем смислу, броју корисника услуга тј. броју активних рекреативаца, 

реализована је и систематизација и обрада информација, као и припрема базе 

података.  

Као подактивност истраживања, у сарадњи са акредитованом кућом Burea 

Veritas, једним од лидера у тестирању, инспекцији, израђен је иницијални документ 

– стандардизација фитнес клубова који ће у наредном периоду бити дат на мишљење 

свим партнерима и релевантним установама и организацијама.  

Припремљен је и јединствени Тренер регистар који је својеврсна база 

лиценцираних спортских стручњака из области фитнеса и рекреације који ће бити 

публикован и подигнут на сервер у наредном периоду. 
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12. ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ OСПОСОБЉАВАЊА 

Свечаним уручењем уверења о завршеном стручном оспособљавању, 27. 

децембра у центру за едукацију СРФС, шеста генерација полазника овог програма у 

организацији Савеза за рекреацију и фитнес Србије, успешно је завршила рад. 

На пригодној свечаности уверења им је уручио Небојша Стојаноски 

председник СРФС. Полазници који су завршили овај програм добили су звање 

„Спортски оперативни тренер фитнеса“ и у потпуности су оспособљени за 

самосталан рад у сфери фитнеса и спортске рекреације. 

Током осам недеља, колико је трајао овај курс, у одличним условима  

(технички високо опремљене учионице, информатички центар, библиотека, спортске 

сале, базен за пливање, врхунска фитнес опрема и теретана са најмодернијим 

справама), са изузетно компетентним предавачима (проф. др Владимир Копривица, 

проф. Небојша Чокорило, др Душко Спасовски, спортски инспектор Миодраг 

Андрић...) сви полазници су могли да стекну разноврсна и корисна знања. 

Посебна пажња је посвећена стручној пракси као неизоставном виду 

оспособљавања за самосталан рад. Најбољи инструктори и тренери доказани у раду 

(Марко Димитријевић, Драган Вељковић, Данијела Миленковић ...) презентовали су 

полазницима како начине рада у клубу и основе персоналног тренинга, тако и 

елементе других актуелних тренинга – аквабик, рад са сениорима ... 

Оно што овај програм разликује од бројних сличних активности је и 

чињеница да кандидати који заврше овај курс, поред  савремених и компетентних 

знања неопходних за обављање послова фитнес тренера, уверења о оспособљености 

за обављање послова у фитнесу и велике могућности налажења посла у бранши у 

неком од клубова чланова СРФС аутоматски стичу и националну дозволу за 

рад/лиценцу на основу које могу радити у било којем клубу у Србији, као и лиценцу 

немачке фитнес асоцијације и упис у Европски тренер регистар, на основу којег 

можете радити у било којем клубу Европе. 

Министарство омладине и спорта издало је решење бр. 66-00-562/2016-09 

којим се ово стручно оспособљавање акредитује као валидно. 

 

13. УЧЕШЋЕ НА САЈМУ СПОРТА 

 Савез за рекреацију и фитнес Србије успешно се представио на Сајму спорта, 

који је у организацији Министарства омладине и спорта и Спортског савеза Србије, 

од 26. до 28. новембра 2018. године одржан на Београдском сајму. Током три 

сајамска дана одржано је низ састанака са пословним партнерима и спонзорима, 

сусрета са колегама из клубова и бранше уопште, одржане су и запажене промоције 

групних и индивидуалних облика вежбања, представљене нове активности и 

актуелни програми. Све ово допринело је да за више од 50.000 људи који су 

посетили ову смотру српског спорта, фитнес и рекреација буду веома интересантна и 

тражена област. Савез за рекреацију и фитнес Србије је осим штанда и програмских 

активности у партеру, организовао и фитнес зону у којој су учесници могли да 

вежбају на најсавременијим справама.  

 

14. ГОДИШЊА СВЕЧАНОСТ СРФС – БЕОГРАД 

На годишњој свечаности која је одржана 27. децембра у хотелу 88 соба у 

Београду, пред великим бројем окупљених чланова, сарадника, спонзора и партнера 

Савез за рекреацију и фитнес Србије је доделио годишња признања и наградио 

најбоље у 2018. години: 

Фитнесс личност године, у категорији најбољи менаџер – Емил Павелкић из 

клуба „Планет гyм & фитнесс“ из Београда 

Фитнесс личност године, у категорији најбољи инструктор групних програма – Ана 

Видаковић из клуба „Атхлетицс гyм“ из Београда 
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Фитнесс личност године, у категорији најбољи фитнесс тренер – Игор Чуровић из 

клуба „Магна фит“ из Београда 

Фитнесс клуб године – Фитнесс клуб „Империал гyм“ из Београда 

Најбољи нови клуб -  „Бодyлине фитнесс & њеллнесс центар“ из Суботице 

Фитнесс студио године – Спортско рекреативни клуб „Персонал про фитнесс 

метход“ из Београда 

Награде најбољима су уручили Председник Савеза за рекреацију и фитнес 

Србије Небојша Стојаноски и генерални секретар Драган Томашевић.  

Након свечаности дружење је настављено на пригодном коктелу у фоајеу хотела. 

Једна од најзначајнијих активности Савеза за рекреацију и фитнес Србије је и 

издавање дозвола за рад – популарних лиценци. На свечаности су новој групи 

лиценцираних спортских стручњака, додељене  дозволе за рад – плакете и картице.  

На годишњој свечаности дозволе за рад су примили овогодишњи носиоци. У 2018. 

години спортским стручњацима је издато 59 нових и обновљених лиценци Савеза за 

рекреацију и фитнес Србије. Уручена су и уверења о стручном оспособљавању за 

спортског оперативног тренера фитнесса полазницима курса у организацији Савеза 

за рекреацију и фитнес Србије. 

 

15. ИЗДАВАЊЕ ЧАСОПИСА FITNESS MANAGEMENT INTERNATIONAL   
Издавање стручног часописа FITNESS MANAGEMENT INTERNATIONAL, 

који је лиценцно издање немачке фитнес асоцијације, СРФС наставио је и током 

2018. године. Према неподељеним мишљењима ради се о јединственом стручном 

гласилу на територији Србије, а наша земља је једина ван ЕУ где излази овај 

часопис. Часопис излази квартално, штампа се у тиражу 1000 примерака. 

Редовно издање часописа FMI, јединог стручног и међународно 

лиценцираног часописа у Србији из области фитнеса и рекреације читаоцима је 

током 2018. године понудио презентацију битних елемената за законско 

функционисање клубова у сфери рекреације и фитнеса, промоцију активности 

савеза,  имплементацију новог Закона о спорту, клубова и спортско-рекреативних 

садржаја, активности и актуелности, едукативне садржаје, као и упознавање са  

новим трендовима у спорту и менаџменту, презентацију нових сазнања везаних за 

тренинг  у рекреативном спорту; активности на пољу међународне сарадње. 

Тираж по броју јесте 1000 примерака и доставља се свим клубовима 

чланицама СРФС, инструкторима, сродним савезима, државној управи. 

 

Осим редовних годишњих годишњих програмских активности, Савез за 

рекрацију и фитнес Србије подржао је организацију великог броја активности у 

различитим сегментима свог деловања. Савез је ове године имао огроман број 

активности које ће у овом извештају бити набројане таксативно са акцентом 

на веће и значајније догађаје: 
- 18. јануара 2018. 

И ДЕЦА ПЛИВАЛА ЗА ЧАСНИ КРСТ! 

Први пут ове године на Крстовдан за часни крст пливали су и ученици од првог до 

четвртог разреда! Организатор манифестације је Канцеларија за верску наставу 

Архиепископије београдско-карловачке, уз благослов патријарха Иринеја. Манифестацију је 

подржао Савез за рекреацију и фитнес Србије. Стотине малишана из палилулских и 

звездарских основних школа уз велику подршку родитеља, бака и дека одмерили су снаге на 

базену фитнес клуба „Тонус“. 

- 11. марта 2018. 

ДАНИ ЛЕПОТЕ И ФИТНЕСА 

Савез за рекреацију и фитнес Србије учествовао је на сајму Дани лепоте и фитнеса који 

је, од 09. до 11. марта, одржан на Загребачком велесајму. Током три сајамска дана СРФС је 

на свом штанду представио бројне програме и манифестације који су у плану за 2018. 

годину. 

- 20. марта 2018. 

ИПА И СРФС ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 
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Председник Савеза за рекреацију и фитнес Србије Небојша Стојаноски и председник 

Интернационалне полицијске асоцијације – секција Србија проф. др. Небојша Пантелић 

потписали су данас у просторијама ИПА споразум о пословно-техничкој сарадњи. 

Споразумом између ове две организације  дефинишу се заједничке активности СРФС и ИПА  

у погледу унапређења области спортске рекреације, као и области спорта у полицији. 

- 25. марта 2018. 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СРФС НА 37. КОНГРЕСУ И САЈМУ ИХРСА 

Генерални секретар Савеза за рекреацију и фитнес Србије Драган Томашевић учествовао 

је на 37. Годишњој међународној конвенцији и сајму који су, у организацији Међународне 

асоцијације здравствених, рекет и спортскихцентара  - IHRSA (International Health, Racquet & 

Sportsclub Association) од 21. до 24. марта одржани у Сан Дијегу, Сједињене Америчке 

Државе. 

- 30. марта 2018. 

ПРЕДСЕДНИК СВЕТСКЕ ПАУЕРЛИФТИНГ ФЕДЕРАЦИЈЕ СУСРЕО СЕ СА 

ПРЕДСТАВНИЦИМА СРФС 

Председник Светске пауерлифтинг федерације Гастон Параж састао се у Београду са 

представницима Савеза за рекреацију и фитнес Србије. Састанку су у име СРФС 

присуствовали Генерални секретар Драган Томашевић и уредник магазина Fitness 

Management International Милош Бунић. Током овог сусрета било је речи о сарадњи две 

организације око организације Балканског пауерлифтинг првенства које ће се одржати 12, 13, 

14. октобра у Београду, у оквиру Другог сајма фитнеса, велнеса и здравља – Белфис 2018. 

- 31. марта 2018. 

САВЕЗ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И ФИТНЕС БЕОГРАДА УЧЕСТВОВАО НА 15. ВИТЕЗ 

ФЕСТУ 

Савез за рекреацију и фитнес Београда учествовао је на 15. Витез фесту који је у 

организацији Краљевског реда витезова 31. марта и 1. априла одржан на Београдској тврђави. 

СРФБ је током два дана ове манифестације организовао низ активности за наше најмлађе 

суграђане и њихове родитеље. 

- 11. априла 2018. 

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ СА СРПСКИМ САВЕЗОМ ПРОФЕСОРА ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА И СПОРТА 

У среду 11. априла потписан је споразум о пословно техничкој сарадњи између Савеза за 

рекреацију и фитнес Србије и Српског савеза професора физичког васпитања и спорта. У име 

СРФС потпис на споразум ставио је председник Небојша Стојаноски, а у име савеза 

професора др Мирослав Марковић, потпредседник ове организације. 

- 16. априла 2018. 

ДЕЛЕГАЦИЈА СРФС НА САЈМУ ФИБО 

Делегација српске фитнес бранше на челу са генералним секретаром Савеза за 

рекреацију и фитнес Србије Драганом Томашевићем посетила је сајам ФИБО који је одржан 

у Келну, Немачка од  12. до 15. априла.  

Поред упознавања са актуелностима из фитнес индустрије, ова посета је искоришћена за 

састанке са партнерима СРФС из  Немачке фитнес асоцијације (DSSV), Међународне 

асоцијације здравствених, рекет и спортских центара  - IHRSA, представницима магазина 

Fitness Management International. Одржани су и бројни састанци са представницима немачке 

фитнес индустрије са којима је било речи о учешћу на предстојећем сајму фитнеса, велнеса и 

здравља Белфис. 

- 21. априла 2018. 

ПОДРШКА ПОЛУМАРАТОНЦИМА НА 8. КМ ТРКЕ 

Београдски маратон, 31. по реду, одржан је у суботу 21. априла уз рекордан број 

учесника из 72 земље, а трчало је 28.000 маратонаца. На позив БГ Маратона, Савез за 

рекреацију и фитнес Србије се укључио у организацију ове највеће тркачке манифестације у 

Србији. Код Општине Нови Београд, на осмом километру полумаратонске трке организован 

је рекреативни пункт са програмима који су за циљ имали како пружање подршке 

учесницима трке, тако и промоцију фитнеса и рекреације. 

- 05. маја 2018. 

УЛОГА ТЕСТИРАЊА У ФУНКЦИОНАЛНОМ ТРЕНИНГУ 

У организацији Савеза за рекреацију и фитнес Србије и Top academy у едукативном 

центру СРФС одржан је семинар Улога тестирања у функционалном тренингу. Пред више од 

двадесет окупљених тренера предавачи проф. др Небојша Чокорило са Факултета за спорт и 
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туризам Универзитета у Новом Саду и проф. Бојан Аврамовић из Top academyпредставили 

су овај врло важан сегмент сваког тренинга. 

- 12. маја 2018. 

СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ ДАН ВИСОКЕ СПОРТСКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ШКОЛЕ 

Савез за рекреацију и фитнес Србије учествовао је у спортско–рекреативном дану 

Високе спортске и здравствене школе који је, са циљем дружења и промоције здравог начина 

живота и спорта, одржан 12. маја на теренима Аде Циганлије. Поред учешћа у техничкој 

организацији ове манифестације представници СРФС су представили неке од актуелних 

пројеката савеза попут магазинa Fitness Management International, стручног оспособљавања за 

оперативног тренера фитнеса, процеса лиценцирања, предстојећих манифестација као што су 

Кошутњак challenge race И посета сајмуRiminiWellness. 

- 17. маја 2018. 

ХI СКУПШТИНА СРФС 

ХI Скупштина Савеза за рекреацију и фитнес Србије одржана је 17. маја у великој сали 

Дома ученика железничке техничке школе. 

Пред великим бројем присутних представника клубова све одлуке су донете једногласно. 

Овом приликом усвојени су извештај о раду за 2017. годину, финансијски извештај, као и 

извештај Надзорног одбора. 

- 26. маја 2018. 

ФИТНЕС СТАВ 7 

Фитнес став7, стручни скуп којиФакултет за спорт и туризам из Новог Сада реализује у 

сарадњи са Савезом за рекреацију и фитнес Србије већ пету годину за редом, одржанје 26. 

маја 2018. године. Централна тема овогодишњег Фитнес става била је Контрола и усмерени 

фитнес тренинг као предуслов за побољшање квалитета живота и очување здравља. На самом 

почетку присутнима се обратио председник Савеза за рекреацију и фитнес Србије, Небојша 

Стојаноски, који се у свом излагању осврнуо на тренутну ситуацију у фитнесу И указао на 

важност неформалног образовања и значај праћења трендова који диктирају релевантне 

институције. 

- 10. јуна 2018. 

СРФС УЧЕСТВОВАО НА ПЕТОМ СПОРТСКОМ САБРАЊУ СВЕТЕ СРБИЈЕ 

Савез за рекреацију и фитнес Србијеучествовао је на Петом Спортском сабрању Свете 

Србије које је 10. јуна одржано на Ади Циганлији под благословом његове светости 

Патријарха српског Иринеја. Савез је овом приликом организовао низ спортско-

рекреативних активности за најмлађе. Сви заинтересовани могли су да се забаве и опробају у 

низу штафетних игара, као и да тестирају своју спретност преласком спортског полигона. 

- 04. јула 2018. 

ДЕЛЕГАЦИЈА СРФС У ПОСЕТИ НЕМАЧКОЈ ФИТНЕС АСОЦИЈАЦИЈИ 

Генерални секретар Савеза за рекреацију и фитнес Србије Драган Томашевић и уредник 

магазина Fitness Management International Милош Бунић боравили су од 2. до 4. јула у 

Хамбургу, у посети Немачкој фитнес асоцијацији - DSSV. 

- 21. јуна 2018. 

ЈАЧАЊЕ И РАЗВОЈ РЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ 

На позив Фитнес савеза Словеније, председник СРФС Небојша Стојаноски и генерални 

секретар Драган Томашевић боравили су 20. и 21.06.2018. године у Љубљани. Током ове 

посете, званичници оба савеза имали су прилику да разговарају на различите теме са циљем 

јачања сарадње између Словеније и Србије, као и унапређењу система фитнеса и спортске 

рекреације. Испред Фитнес савеза Словеније, делегацију СРФС угостио је председник Душан 

Гериловић у чијем тиму су се налазили и члан Управног одобра ове организације Џејмсон 

Томазин као и власница највећег фитнес клуба у Словенији Соња Пољаншек Шкрабец. 

- 20. јула 2018. 

ДЕЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У ПОСЕТИ БЕОГРАДУ 

Двадесеторо деце са Косова и Метохије, из ОШ „Краљ Милутин” из Грачанице и ОШ 

„Димитрије Прица” из Доње Брњице, посетила су српску престоницу и боравила на кампу 

„Спортско срце Београда“ који су организовали  Савез за рекреацију и фитнес Београда, 

Секретаријат за спорт и омладину и Канцеларија за Косово и Метохију, уз подршку фитнес 

клуба „Тонус”. Поред спортско-рекреативних активности на базену фитнес клуба „Тонус”и у 

сали Дома ученика Средње железничке школе,у коме су били смештени, ученици шестог, 

седмог и осмог разреда из јужне српске покрајине, су се упознали и са знаменитостима, 

традицијом и културом Београда. 

- 21. јула 2018. 
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ТЕРМАГ ЧЕЛЕНЏ РЕЈС – ДОБРОДОШЛИ НА ЈАХОРИНУ 

Термаг челенџ рејс- крос трка на кружној стази дужине 7,43 км, одржана је 21. јула на 

Јахорини у организацији Термаг Хотела Јахорина, а уз подршку Савеза за рекреацију и 

фитнес Србије. Прва по реду оваква трка у Босни и Херцеговини окупила је тркаче, 

рекреативце, авантуристе, туристе, почетнике, професионалце … Посебну драж трци Термаг 

челенџ рејсдаје чињеница да се трчало по кружој стази са препрекама, што је ово такмичење 

чинило још занимљивијим. Дужина стазе је 7,43 км, са осам препрека. Термаг челенџ рејсима 

за циљ промоцију здравог начина живота, промоцију спорта и промоцију Јахорине као 

дестинације и уједно је позив на незаборавно дружење. 

 

- 16. августа 2018. 

ДЕЛЕГАЦИЈА КИНЕСКОГ ЛАНЦА ФИТНЕС КЛУБОВА ПОСЕТИЛА СРФС 

Представници ланца фитнес клубова Physical из града Хангџоу у Кини, чији је власник и 

потпредседник  Фитнес савеза Кине посетили су Савез за рекреацију и фитнес Србије и 

разговарали са Драганом Томашевићем, генералним секратаром СРФС. Састанку је 

присуствовао и Срећко Отовић, председник спортског клуба Фока из Крагујевца на чију 

иницијативу је и дошло до овог сусрета. 

- 09. септембра 2018. 

ORGANIC LIVE FEST 

Organic live fest – фестивал одрживог развоја осмишљен да својим садржајем пробуди 

свест сваког појединца да живи на здрав начин, одржан је 8. и 9. септембра у Топчидерском 

парку у Београду. Као и до сада спортско рекреативни део ове манифестације одржан је у 

сарадњи са Савезом за рекреацију и фитнес Србије. 

- 09. септембра 2018. 

САЈАМ ЗА ЖЕНЕ – СВЕ ЗА ДАМЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ 

VIII Lady fair by Dove– сајам за жене испред shopping центра „Ушће“ одржан је од 8. до 

9. септембра 2108 године. Посетиоци су током два сајамска дана имали прилику да уживају у 

веома богатом едукативно-забавном програму, креативним радионицама, кутку за 

улепшавање, концертима изненађења... Савез за рекреацију и фитнес Србије са клубовима 

члановима представио се на овој манифестацији посвећеној припадницама лепшег пола. 

- 27. септембра 2018. 

XII СКУПШТИНА СРФС 

ХII Скупштина Савеза за рекреацију и фитнес Србије одржана је 27. септембрау великој 

сали Дома ученика железничке техничке школе. Пред великим бројем присутних 

представника клубова све одлуке су донете једногласно. Кључна тачка дневног реда биле су 

измене и допуне Статута СРФС. Услед нових делатности којима се Савез у свом деловању 

бави, неопходно је било у Статут додати и дисциплине у оквиру области спорта спортске 

рекреације - спорт у војсци и спорт у полицији.   

- 27. октобра 2018. 

УРУЧЕНА СРЕДСТВА ПРИКУПЉЕНА У ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ 

Представници Савеза за рекреацију и фитнес Србије посетили су храм Свете Петке у 

Мочиоцима код Ивањице и уручили средства прикупљена у хуманитарној акцији. 

Прикупљено је укупно 125.000 динара који ће бити искоришћени за завршетак радова на 

изградњи куполе цркве, како би се храм привео намени. На овом месту представници СРФС 

прославили су и обележили и празник Свете Петке која је и слава савеза. 

- 29. септембра 2018. КУП КОЛУБАРСКИ КРОС 

Већ традиционално септембарско такмичење под називом Куп Колубарски крос, 

одржано је 29. септембра 2018. у ритејл парку Стоп шоп у Лазаревцу у организацији “Fitness 

and Therapy centre” и уз подршку Савеза за рекреацију и фитнес Србије и Канцеларије за 

младе из Лазаревца. Окупило је 55 мушких и женских такмичара у јуниорској, опен, 

advanced, про и мастер категорији из разних градова Србије! 

- 18. новембрa 2018. 

УСПЕШНО ОДРЖАН FITKOP2018 powered by FITPASS 

И ове године Савез за рекреацију и фитнес Србије je у сарадњи са MK Resortорганизовао 

стручни скуп који већ трећу годину за редом окупља кључне чиниоце фитнес бранше у 

Србији. Од 16. до 18. новембра у прелепом амбијенту Хотела Гранд на Копаонику, више од 

130 људи из света фитнеса, рекреације и здравог живота имало је прилику да са колегама и 

врсним предавачима обради фитнес теме са аспекта науке, практичне примене и менаџмента 

у фитнесу. 

- 21. новембрa 2018. 
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СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА У БЕОГРАДУ 

Представници Савеза за рекреацију и фитнес Београда присуствовали су састанку са 

Драганом Пешић Белојевић, секретарком за спорт и омладину Београда на коме је главна 

тема било унапређење спортске рекреације у престоници. Драган Томашевић, Зорана Шијан 

Оборина и Милош Бунић указали су на актуелан тренутак у коме се налази рекреација у 

главном граду и изнели читав низ конкретних предлога и иницијатива како да се ова изузетно 

важна област унапреди и омасови. Важан сегмент у овом плану је успешна сарадња са 

Секретаријатом за спорт и омладину и Спортским савезом Београда, кровним спортским 

организацијама у нашем највећем граду. Међусобном интеракцијом ових чинилаца уз 

подршку савеза и рекреативних организација могуће је подићи ниво доступности спортске 

рекреације за све житеље престонице. 

 

 

6. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:  

Програмом су обухваћене све старосне категорије: 

1. Деца предшколског, млађег школског и старијег школског узраста (4-6 година, 6-10 

година, 10-14 година) 

2. Средњошколаци (14-19 година) 

3. Студенати (19-24 године) 

4. Одрасли (20-60 година) 

5. Сениори (65+) 

 

7. Непосредни учесници на реализацији програма: 

6.1 Број учесника (укупно и по категоријама): 

        

Више хиљада учесника, фитнес тренери, професори физичке културе, вежбачи-рекреативци, 

студенти очекивани број је више од  500 учесника просечно. 

 

7.2. Тим који је реализовао програм 

 

 Руководилац програма: Небојша Стојаноски 

 Kоординатор програма: Драган Томашевић 

 Администратор програма: Mилош Бунић 

      Координатор програма у области међународне сарадње: Ана Секулић Ганчев 

      Менаџер програма и уредник часописа ФМИ: Милош Бунић 

 Менаџер програма за анимацију и team building активности: Jaња Васовић 

      ПР менаџер свих активности: Зорана Шијан Оборина 

      Менаџер канцеларије/финансије: Данко Јовановић 

       Техничка подршка: Вук Живковић 

Стручни сарадници: проф. Владимир Копривица, проф Душан Перић, проф. Небојша 

Чокорило, проф. Сергеј Остојић, проф. Душан Спасовски, мр сци Марко Димитријевић 

6.3. Организације партнери које су учествовале у програму: 

 

ТИМС: Факултет за спорт и туризам;  

 Факултет за спорт и туризам установа је која се бави школовањем стручног кадра у 

области спорта. Кроз акредитоване студијске програме свршени студенти добијају звање 

Професора физичке културе. У сарадњи са високошколском установом организовани су 

стручни семинари и едукација, која је од великог значаја за добијање практичних и 

додатних знања и усавршавање. Сарадња са високошколским установама од великог је 

значаја и за научна истраживања и прикупљање информација за одређивање даљих 

стратешких циљева, праћење резултата реализованих активности, као и даљи развој струке. 

Основна улога ТИМС-а јесте суорганизација стручних семинара. 

 

СРФБ: Савез за рекреацију и фитнес Београда 
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 Као градски савез и природан партнер Савезу за рекреацију и фитнес Србије, СРФБ био 

је партнер у организацији и реализацији активности на територији Града Београда.  

 

СРФВ: Савез за рекреацију и фитнес Војводине 

 Регионални савез за рекреацију и фитнес Војводине био је партнер у организацији 

реализацији активности на територији Воводине. 

 

AK „RUNING“: тркачки клуб 

 Реномирани клуб који окупља велики број тркача – рекреативаца, органзује школу 

трчања за децу и са СРФС партнерски је учествовао у организацији масовних трка кроз 

пружање стручне подршке овим спортским манифестацијама. 

 

 „Спортска бајка“ – школица спорта за децу 

 Једна од најбољих школица спорта са дугогодишњом традицијом која окупља велики 

број малишана. Програме спроводе професори физичке културе. На масовним спортским 

манифестацијама, ова школа пружила је подршку кроз људске ресурсе, стручне 

консултације и помоћ у непосредној реализацији програма за децу. 

 

8.  Реализација финансијског плана  програма (финансијски извештај може бити 

поднет као посебан прилог): 

 

7.1. Приходи 
ИЗВОР ПРИХОДА Износ средстава 

Министарство омладине и спорта 8.000.000,00 

Друга министарства/државни органи 

(навести који) 

  

Град/Општина  

Аутономна покрајина  

Спортски савез  

Сопствена средства за реализацију програма 15.950.000,00 

Спонзорство 600.000,00 

Донаторство  

Остали извори (прецизирати који)   

УКУПНИ ПРИХОДИ 24.550.000,00 

 

8.2. Обрачун трошкова (сваки трошак мора бити документован приложеним 

фотокопијама рачуна (или докуменат који су основ за исплату – уговор, одлука 

надлежног органа) издатим на организацију носиоца програма  и изводима из 

банке/Трезора којима се документују одговарајућа плаћања. Сваки трошак се означава 

одговарајућим бројем од 1 и даље. У обрачун се уписује назив и време настанка трошка 

и сваки појединачни износ).  

 



 
 



ВРСТА ТРОШКА
Број рачуна/фактуре по којој 

је извршено плаћање

Назив правног лица коме 

је извршено плаћање

Број извода из банке 

датум трансакције
ИЗНОС

→

1. 561,162.56                      

1.1 Трошак путовања rn 1313 Big Blue group doo                  бр. 106 од 04.07.2018. 300,000.00

1.2 Трошак путовања rn 1313 Big Blue group doo                  бр. 75 од 15.05.2018. 50,000.00

1.3 Трошак путовања rn 1313 Big Blue group doo                  бр. 152 од 11.10.2018. 61,162.56

1.4 Трошак путовања rn 1313 Big Blue group doo                  бр. 72 од 10.05.2018. 50,000.00

1.5
Авионске карте

648/18 Cosmos Travel                       бр.44 од 19.03.2018. 100,000.00

2.

463,076.86                      

2.1 Авионске карте фа 2294/18 Cosmos Travel                       бр. 162 од 25.10.2018. 30,000.00

2.2 Авионске карте фа 2294/18 Cosmos Travel                       бр. 145 од 02.10.2018. 38,642.00

2.3 Авионске карте 648/18 Cosmos Travel                       бр.45 од 20.03.2018. 38,584.00

2.4 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 030118 бр. 4 од 08.01.2018. 7,854.91

2.5 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 150118 бр. 9 од 17.01.2018. 5,006.62

2.6 Путни трошак менаџера Налог за сл. Путовање Данко Јовановић150118 бр. 9 од 17.01.2018. 2,000.52

2.7 Путни трошак менаџера Налог за сл. Путовање Данко Јовановић250118 бр. 18 од 30.01.2018. 5,000.86

2.8 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 300118 бр. 20 од 01.02.2018. 7,998.76

2.9 Путни трошак менаџера Налог за сл. Путовање Данко Јовановић 260118 бр. 18 од 30.01.2018. 8,336.97

2.10 Путни трошкови уредника ФМИ Налог за сл. Путовање Милош Бунић 140218 бр. 27 од 20.02.2018. 7,380.43

2.11 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић бр. 23 од 07.02.2018. 4980.36

2.12 Путни трошак менаџера Налог за сл. Путовање Данко Јовановић 180218 бр. 27 од 20.02.2018. 5,999.84

2.13 Путни трошак менаџера Налог за сл. Путовање Данко ЈОвановић 220218 бр. 31 од 26.02.2018. 12,205.60

2.14 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 010318 бр. 35 од 05.03.2018. 2,999.39

2.15 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 040318 бр. 36 од 06.03.2018. 2,999.39

2.16 Путни трошак менаџера Налог за сл. Путовање Данко Јовановић 130318 бр. 42 од 15.03.2018. 3,430.00

2.17 Путни трошак менаџера Налог за сл. Путовање Данко Јовановић 150318 бр. 44 од 19.03.2018. 2,000.11

2.18 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 180318 бр. 45 од 20.03.2018. 9,208.47

2.19 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган томашевић 170318 бр. 45 од 20.03.2018. 10014.34

2.20 Путни трошкови уредника ФМИ Налог за сл. Путовање Милош Бунић 112018 бр. 177од 20.11.2018. 8,999.44

2.21 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић бр. 177од 20.11.2018. 9,811.45

2.22 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган томашевић 23042018 бр. 66 од 23.04.2018. 2,999.88

2.23 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 25042018 бр, 69 од 27.04.2018. 5,999.76

2.24 Путни трошак менаџера Налог за сл. Путовање Данко Јовановић 230418 бр. 68 од 25.04.2018. 5,002.41

2.25 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 210418 бр. 67 од 24.02.2018. 4,993.11

2.26 Путни трошак менаџера Налог за сл. Путовање Данко Јовановић 030418 бр. 57 од 05.04.2018. 4,002.57

2.27 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 020418 бр. 56 од 04.04.2018. 5,000.00

2.28 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 040418 бр. 58 од 10.04.2018. 3,000.21

2.29 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 070418 бр. 59 од 11.04.2018. 5,999.24

2.30 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 090418 бр. 59 од 11.04.2018. 1,999.23

2.31 Путни трошак менаџера Налог за сл. Путовање Данко Јовановић 180418 бр. 65 од 20.04.2018. 6,999.80

2.31 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 190418 бр. 68 од 25.04.2018. 2,999.88

2.33 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган ТОмашевоћ 310318 бр. 55 од 03.04.2018. 10,333.40

2.34 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 220518 бр. 81 од 24.05.2018. 5,002.38

Tрошкови путовања (превоз) за друга лица која  непосредно учествују у реализацији програма 

ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

Трошкови путованја ( превоз) за спортисте и спортске стручнјаке који непосредно учествују у реализацији програма



2.35 Путни трошкови уредника ФМИ Налог за сл. Путовање Милош Бунић 240518 бр. 83 од 28.05.2018. 4,999.76

2.36 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 300518 бр. 87 од 01.06.2018. 11,394.23

2.37 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 190618 бр. 98 од 21.06.2018. 4,000.55

2.38 Путни трошак менаџера Налог за сл. Путовање Данко Јовановић 240618 бр. 101 од 26.06.2018. 3,901.46

2.39 Путни трошкови уредника ФМИ Налог за сл. Путовање Милош Бунић 210618 бр. 100 од 25.06.2018. 2,943.60

2.40 Путни трошак предедника СРФС Налог за сл. Путовање Небојша Стојаноски 220618 бр. 101 од 26.06.2018. 7,901.80

2.41 Путни трошак - техничко лице Налог за сл. Путовање Вук Живковић 080618 бр. 92 од 12.06.2018. 8,745.70

2.42 Путни трошак - техничко лице Налог за сл. Путовање Вук Живковић 020618 бр. 89 од 05.06.2018. 5,900.33

2.43 Путни трошак - техничко лице Налог за сл. Путовање ВУк Живковић 010618 бр. 89 од 05.06.2018. 2,475.30

2.44 Путни трошак предедника СРФС Налог за сл. Путовање Небојша Стојаноски 030618 бр. 88 од 04.06.2018. 8,234.42

2.45 Путни трошак предедника СРФС Налог за сл. Путовање Небојша Стојаноски 030618 бр.89 од 05.06.2018. 1,416.96

2.46 Путни трошкови уредника ФМИ Налог за сл. Путовање Милош Бунић 13062018 бр. 95 од 15.06.2018. 5,736.96

2.47 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић200618 бр. 99 од 22.06.2018. 370.00

2.48 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић200618 бр. 100 од 25.06.2018. 370.00

2.49 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић200618 бр. 100 од 25.06.2018. 2,379.49

2.50 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић200618 бр. 101 од 26.06.2018. 6,757.17

2.51 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић200618 бр. 101 од 26.06.2018. 1,825.28

2.52 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 100718 бр. 112 од 12.07.2018. 8,998.44

2.53 Путни трошак - техничко лице Налог за сл. Путовање Вук Живковић 120718 бр. 114 од 16.07.2018. 5,998.41

2.54 Путни трошак менаџера Налог за сл. Путовање Данко Јовановић 050718 бр. 109 од 09.07.2018. 11,199.10

2.55 Путни трошак менаџера Налог за сл. Путовање Данко Јовановић 230818 бр. 124 од 31.08.2018. 3,504.13

2.56 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 280818 бр.124 од 31.08.2018. 2,000.00

2.57 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 280818 бр. 125 од 03.09.2018. 4,001.92

2.58 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 280818 бр. 125 од 03.09.2018. 556.00

2.59 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 300818 бр. 125 од 03.09.2018. 2,991.06

2.60 Путни трошкови уредника ФМИ Налог за сл. Путовање Милош Бунић 280818 бр. 124 од 31.08.2018. 3,001.20

2.61 Путни трошак - техничко лице Налог за сл. Путовање Вук Живковић 170818 бр. 120 од 21.08.2018. 4,299.10

2.62 Путни трошак - техничко лице Налог за сл. Путовање Вук Живковић 081218 бр. 192 од 11.12.2018. 4,999.40

2.63 Путни трошак уредника ФМИ Налог за сл. Путовање Милош Бунић 151218 бр. 197 од 18.12.2018. 4,181.32

2.64 Путни трошак уредника ФМИ Налог за сл. Путовање Милош Бунић 151218 бр. 197 од 18.12.2018. 5,000.17

2.65 Путни трошкови генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 141218 бр. 197 од 18.12.2018. 14,702.18

2.66 Путни трошак - техничко лице Налог за сл. Путовање Вук Живковић 131218 бр. 196 од 17.12.2018. 1,999.47

2.67 Путни трошак генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 121218 бр.  195 од14.12.2018. 7,005.94

2.68 Путни трошак уредника ФМИ Налог за сл. Путовање Милош Бунић 111218 бр. 194 од 13.12.2018. 6,000.68

2.69 Путни трошак генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 051218 бр. 190 од 07.12.2018. 1,500.00

2.70 Путни трошак генералног секретара Налог за сл. Путовање Драган Томашевић 09218 бр. 146 од 03.10.2018. 4,000.00

3. 192,303.90                      

3.1 Куповина опреме 42/18 Скијалишта Србије бр. 32 од 27.02.2018. 9,000.00

3.2 Куповина опреме 18003317 Comtrade Distributions              бр. 32 од 27.02.2018. 42,999.98

3.3 Куповина опреме rs 1800545 Comtrade Distributions              бр. 70 од 30.04,2018. 48,411.58

3.4 Куповина опреме r 18012062 Comtrade Distributions              бр, 77 од 18.05.2018. 48,288.34

3.5 Куповина опреме r 18028002 Comtrade Distributions              бр.106 од 04.07.2018. 43,604.00

4. 270,564.00                      

4.1 Kуповина опрема if 210a BMA Treding                         бр. 197 од 18.12.2018. 100,000.00

4.2 Kуповина опрема if - 210a BMA Treding                         бр. 91 од 11.06.2018. 20,000.00

4.3 Куповина опреме if 210a BMA trading doo                     бр. 106 од 04.07.2018 110,589.00

4.4 Куповина опреме if 83 BMA Trading doo                     бр. 106 од 04.07.2018 22,475.00

Трошкови куповине остале основне опреме потребне за непосредну реализацију програма 

Трошкови куповине спортске  опреме и реквизита



4.5. Куповина опреме 18-311-000829 Adam бр 124 од 20.07.2018, 17,500.00

5. 700,320.78                      

5.1 Угоститељске услуге картица - готовински 0271 Стара Херцеговина бр. 12 од 22.01.2018. 8,796.00

5.2 Угоститељске услуге картица Konzum бр. 40 од 13.03.2018. 11,376.00

5.3 Угоститељске услуге картица - готовински АГ Интернационал CHEZNIK бр. 11 од 19.01.2018. 4,680.00

5.4 Угоститељске услуге картица - готовински Ски авенија КОПАОНИК бр. 3 од 05.01.2018. 1,704.00

5.5 Угоститељске услуге 104480/2018 Чезник Земун бр. 45 од 20.03.2018. 5,340.00

5.6 Угоститељске услуге 0285/2018 Завичај бр. 39 од 12.03.2018. 8,240.00

5.7 Угоститељске услуге готовински 1004 Дрен бр. 40 од 13.03.2018. 6,135.00

5.8 Угоститељске услуге 0372/2018 Гондола бр. 30 23.02.2018. 1,423.00

5.9 Угоститељске услуге rn 22-01.2018. УЗР Златар бр. 18 од 30.01.2018. 4,122.50

5.10 Угоститељске услуге rn 10-01.2018. УЗР Златар бр. 18 од 30.01.2018. 2,516.00

5.11 Угоститељске услуге rn 28-02.2018. УЗР Златар бр. 21 од 05.02.2018. 5,015.00

5.12 Угоститељске услуге 30-02.2018. УЗР Златар бр. 24 од 09.02.2018. 2,490.50

5.13 ТРОШАК СМЕШТАЈА rn 4-2018. River Side Rooms / Sajam              бр. 153 од 12.10.2018. 27,000.00

5.14 ТРОШАК СМЕШТАЈА hm5zr5ecn Visa-AIRBNB                         бр, 34 од 01.03.2018. 24,254.53

5.15 ТРОШАК СМЕШТАЈА fa 233/2018 Bike Travel club doo                бр. 106 од 04.07.2018. 499,000.00

5.16 ТРОШАК СМЕШТАЈА 42-iv-2018. Дом ученика бр. 75 од 15.05.2018. 7,000.00

5.17 ТРОШАК СМЕШТАЈА 46-iv-2018. Дом ученика бр. 75 од 15.05.2018. 7,000.00

5.18 ТРОШАК СМЕШТАЈА 49-iv-2018. Дом ученика бр. 75 од 15.05.2018. 7,000.00

5.19 ТРОШАК СМЕШТАЈА 88-v-2018. Дом ученика бр. 75 од 15.05.2018. 3,500.00

5.20 ТРОШАК СМЕШТАЈА 05-i-2018 Дом ученика бр. 118 од 17.08.2018. 1,335.00

5.21 Угоститељске услуге картица Коноба код Гоце и Рената бр. 103 од 29.06.2018. 4,110.00

5.22 Угоститељске услуге рн 37-02.2018. U.Z.R. Zlatar                       бр. 75 од 15.05.20183 7,097.50

5.23 Угоститељске услуге рн 89-04.2018. U.Z.R. Zlatar                       бр, 79 од 22.05.2018. 8,670.00

5.24 Угоститељске услуге рн 111-06.2018. U.Z.R. Zlatar                       бр. 93 од 13.06.2018. 5,805.50

5.25 Угоститељске услуге рн 114*06.2018. U.Z.R. Zlatar                       бр. 96 од 19.06.2018. 5,720.50

5.26 Угоститељске услуге рн 117-06.2018. U.Z.R. Zlatar                       бр. 118 од 17.08.2018. 3,519.00

5.27 Угоститељске услуге рн 96-05.2018. U.Z.R. Zlatar                       бр. 118 од 17.08.2018. 7,276.00

5.28 Угоститељске услуге рн 161-08.2018. U.Z.R. Zlatar                       бр. 152 од 11.10.2018. 3,595.50

5.29 Угоститељске услуге рн 156-08.2018. U.Z.R. Zlatar                       бр. 152 од 11.10.2018. 2,163.25

5.30 Угоститељске услуге рн 189*09.2018. U.Z.R. Zlatar                       бр. 152 од 11.10.2018. 3,876.00

5.31 Угоститељске услуге рн 3646 Aqua Doria бр. 100 од 25.06.2018. 10,560.00

6 169,180.46                      

6.1 Закуп простора 15-ii-2018. Дом ученика ЖТШ бр. 32 од 27.02.2018. 26,698.98

6.2 Закуп простора 14-ii-2018 I 40-iv-2018. I 89-v-2018. Дом ученика ЖТШ бр. 118 од 17.08.2018. 59,237.34

6.3 Најам простора 22-iii-2018. Дом ученика ЖТШ бр. 191 од 10.12.2018. 26,590.16

6.4 Закуп простора 07-i-2018. Дом ученика ЖТШ бр. 191 од 10.12.2018. 26,653.98

6.5 Најам простора 88 ROOMS бр. 202 од 25.12.2018. 30,000.00  

7. 255,134.20                      

7.1 Најам опреме 002/18 Каскада бр. 32 од 27.02.2018. 40,903.20

7.2 Најам опреме DD wellness solutions               Beograd         бр. 106 од 04.07.2018. 214,231.00

9 73,719.00                        

9.1 Исплата хонорара po Ugovoru Koprivica Vladimir                  бр. 70 од 30.04.2018. 20,000.00

Хонорари лица која учествују у реализацији програма

Трошкови смештаја и исхране 

Трошкови изнајмљивања простора

Трошкови изнајмљивања  опреме и реквизита



9.2 Порези и доприноси Буџет РС бр. 43 од 16.03.2018. 8,719.00

9.3 Исплата хонорара Po Ugovoru FITIN MARKO DIMITRIJEVIC            бр. 172 од 13.11.2018. 25,000.00

9.4 Порези и доприноси Po Ugovoru Koprivica Vladimir                  бр. 191 од 10.12.2018. 20,000.00

13 350,186.51                      

13.1 Књиговодствене услуе rn 27/2018 Accountig Sormaz                    бр. 14 од 24.01.2018. 33,600.00

13.2 Књиговодствене услуе rn 41/2018 Accountig Sormaz                    бр. 32 од 27.02.2018. 33,600.00

13.3 Књиговодствене услуе rn 57/2018 Accountig Sormaz                    бр. 46 од 21.03.2018. 33,600.00

13.4 Књиговодствене услуе rn 92/2018 Accountig Sormaz                    бр. 62 од 17.04.2018. 33,600.00

13.5 Књиговодствене услуе rn 112/2018 Accountig Sormaz                    бр. 78 од 21.05.2018. 33,600.00

13.6 Књиговодствене услуе rn 1369/2018 Accountig Sormaz                    бр. 106 од 04.07.2018. 33,600.00

13.4 Књиговодствене услуе rn 152/2018 Accountig Sormaz                    бр. 117 од 16.08.2018. 33,600.00

13.5 Књиговодствене услуе rn 167/2018 Accountig Sormaz                    бр. 131 од 12.09.2018. 33,600.00

13.6 Књиговодствене услуе rn 186/2018 Accountig Sormaz                    бр. 147 од 04.10.2018. 33,600.00

13.7 Књиговодствене услуе rn 206/2018 Accountig Sormaz                    бр. 166 од 31.10.2018. 33,600.00

13.8 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 1 од 03.01.2018 992.13

13.9 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 8 од 08.01.2018. 23.00

13.10 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 11 од 19.01.2018 108.00

13.11 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 12 од 22.01.2018. 30.00

13.12 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр.14 од 24.01.2018. 228.00

13.13 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 15 од 25.012018. 23.52

13.14 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 18 од 30.01.2018. 61.00

13.15 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 20 од 01.02.2018. 730.84

13.16 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 22 од 06.02.2018. 111.39

13.17 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 25 од 12.02.2018. 23.00

13.18 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 28 од 21.02.2018. 23.00

13.19 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 31 од 26.02.2018. 50.00

13.19 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 33 од 28.02.2018. 184.28

13.20 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 34 од 01.03.2018. 515.00

13.21 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 38 од 09.03.2018. 149.14

13.22 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 40 од 13.03.2018. 15.00

13.23 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 42 од 15.03.2018. 23.00

13.24 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 43 од 16.03.2018. 45.00

13.25 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 44 од 19.03.2018. 46.00

13.26 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 45 од 20.03.2018. 185.71

13.27 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 46 од 21.03.2018. 27.01

13.28 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 47 од 22.03.2018. 23.52

13.29 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 48 од 23.03.2018. 15.00

13.30 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 50 од 28.03.2018. 163.71

13.31 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 54 од 03.04.2018. 512.27

13.32 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 55 од 04.04.2018 149.60

13.33 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 58 од 10.04.2018. 38.00

13.34 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 62 од 17.04.2018. 101.41

13.35 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 63 од 18.04.2018. 23.52

13.36 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 64 од 19.04.2018. 156.60

13.37 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 67 од 24.04.2018. 147.99

13.38 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 71 од 03.05.2018 574.69

13.39 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 73 од 11.05.2018. 71.00

13.40 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 75 од 15.05.2018. 233.00

Финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)



13.41 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 76 од 16.05.2018. 281.00

13.42 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 78 од 21.05.2018 56.41

13.43 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр.79 од 22.05.2018 18.00

13.44 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 80 од 23.05.2018. 23.00

13.45 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 86 од 31.05.2018. 23.00

13.46 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 87 од 01.06.2018. 654.66

13.47 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 89 од 05.06.2018. 69.00

13.48 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 92 од 12.06.2018. 69.00

13.49 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 94 од 14.06.2018. 18.00

13.5 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 95 од 15.06.2018. 126.30

13.51 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 97 од 20.06.2018. 85.46

13.52 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 99 од 22.06.2018.3 23.39

13.53 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 100 од 25.06.2018. 18.00

13.56 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 101 од 26.06.2018. 38.51

13.57 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 103 од 29.06.2018. 152.68

13.58 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 104 од 02.07.2018. 456.38

13.59 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 105 од 03.07.2018. 23.00

13.60 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 107 од 05.07.2018. 824.31

13.61 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 110 од 10.07.2018. 46.35

13.62 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр.111 од 11.07.2018. 23.00

13.63 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 114 од 16.07.2018. 507.00

13.64 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр.118 од 17.08.2018. 46.52

13.65 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 119 од 20.08.2018. 322.01

13.66 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 125 од 03.09.2018. 517.51

13.67 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 127 од 05.09.2018. 18.00

13.68 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 129 од 10.09.2018. 71.10

13.69 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 132 од 13.09.2018. 227.48

13.7 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 133 од 14.09.2018. 18.00

13.71 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 135 од 18.09.2018. 45.00

13.72 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 136 од 19.09.2018. 15.00

13.73 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 137 од 20.09.2018. 84.00

13.74 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 140 од 25.09.2018. 15.00

13.75 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 141 од 26.09.2018. 66.60

13.76 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 144 од 01.10.2018. 689.28

13.77 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 146 од 03.10.2018. 139.96

13.78 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 148 од 05.10.2018. 23.52

13.79 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 151 од 10.10.2018.4 15.00

13.80 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 153 од 12.10.2018. 377.02

13.81 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 154 од 15.10.2018. 69.00

13.82 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 155 од 16.10.2018. 73.73

13.83 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 156 од 17.10.2018. 69.65

13.84 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 157 од 18.10.2018. 46.00

13.85 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 158 од 19.10.2018. 153.00

13.86 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 159 од 22.10.2018. 15.00

13.87 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 163 од 26.10.2018. 46.00

13.88 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 165 од 30.10.2018. 38.00

13.89 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 167 од 01.11.2018. 752.30

13.90 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 168 од 02.11.2018. 173.00



13.91 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 169 од 05.11.2018. 53.70

13.92 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 170 од 06.11.2018. 23.00

13.93 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 171 од 07.11.2018. 23.00

13.94 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 173 од 14.11.2018. 280.60

13.95 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 174 од 15.11.2018 23.00

13.96 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 176 од 19.11.2018. 15.00

13.97 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 178 од 21.11.2018. 155.85

13.98 Провизија банке извод Поштанска штедионица АД бр. 182 од 26.11.2018. 144.90

13.99 Провизија банке извод

15 427,000.00                      

15.1 Ширење информација и комуникације 01-15.01.2018 Fitrek pro                          бр.7 од 15.01.2018. 15,000.00

15.2 Ширење информација и комуникације 01-15.01.2018 Fitrek pro                          бр. 19 од 31.01.2018. 100,000.00

15.3 Ширење информација и комуникације 02-23.02.2018 Fitrek pro                          бр. 30 од 23.02.2018. 100,000.00

15.4 Ширење информација и комуникације 03-31.03.2018 Fitrek pro                          бр. 41 од 14.03.2018. 22,000.00

Ширење информација и комуникације 04-30.06.2018. Fitrek pro                          бр. 61 од 16.04.2018. 20,000.00

15.5 Ширење информација и комуникације 03-31.03.2018 Fitrek pro                          бр. 49 од 13.03.2018. 170,000.00

16 307,000.00                      

16.1 Маркетинг 07-31092018 Fitrek pro                          бр. 134 од 17.09.2018. 20,000.00

16.2 Маркетинг 09-30102018 Fitrek pro                          бр. 145 од 02.10.2018. 40,000.00

16.3 Маркетинг 09-30102018 Fitrek pro                          бр. 167 од 01.11.2018. 50,000.00

16.5 Маркетинг 45-2018 ПР Асист Јово Карановић бр. 155 од 16.10.2018. 40,000.00

16.6 Маркетинг 45-2018 ПР Асист Јово Карановић бр. 172 од 13.11.2018. 37,000.00

16.7 Маркетинг 07-31092018 Fitrek pro                          бр.118 од 17.08.2018. 40,000.00

16.8 Маркетинг 04-30.06.2018. Fitrek pro                          бр. 74 од 14.05.2018. 20,000.00

16.9 Маркетинг 07-31092018 Fitrek pro                          бр. 124 од 31.08.3018. 60,000.00

17 120,000.00                   

17.1 Превод докумената 51/18 Ана Драгутиновић ПР бр. 106 од 04.07.2018. 60,000.00

17.2 Превод докумената 55/18 Ивана Антић ПР бр. 106 од 04.07.2018. 60,000.00

21 90,000.00

21.1. Допинг контрола фа 18087 АДАС бр. 2 од 03.01.2019. 90,000.00

23 Трошкови зараде лица запослених на реализацији програма (бруто зарада) 1,721,816.00                

23.1 Нето ЛД уредника часописа FMI за 1/18 исплата на текући рачун Милош Бунић бр. 33 од 28.02.2018. 31,188.00

23.2 Нето ЛД члан Ком. за међународну срд. 1/18 исплата на текући рачун Зорана Оборина бр. 33 од 28.02.2018. 20,199.00

23.3 Нето ЛД ген. Секретара  02/18 исплата на текући рачун Драган Томашевић бр. 52 од 30.03.2018. 80,539.00

23.4 Нето ЛД уредника часописа FMI за 2/18 исплата на текући рачун Милош Бунић бр. 52 од 30.03.2018. 30,191.00

23.5 Нето ЛД уредника часописа FMI за 3/18 исплата на текући рачун Милош Бунић бр. 66 од 23.04.2018. 30,286.00

23.6 Нето ЛД стручни сарадник исплата на текући рачун Васовић Јања бр. 70 од 30.04.2018. 29,845.00

23.7 Нето ЛД ген. Секретара  04/18 исплата на текући рачун Драган Томашевић бр. 70 од 30.04.2018. 80,539.00

23.8 Нето ЛД уредника часописа FMI за 4/18 исплата на текући рачун Милош Бунић бр. 88 од 04.06.2018. 30,286.00

23.9 Нето ЛД стручни сарадник исплата на текући рачун Јања бр. 88 од 04.06.2018. 28,701.00

23.10 Нето ЛД уредника часописа FMI за 5/18 исплата на текући рачун Милош Бунић бр. 106 од 04.07.2018. 30,286.00

23.11 Нето ЛД стручни сарадник исплата на текући рачун Јања бр. 106 од 04.07.2018. 30,989.00

Маркетинг и набавка пропагандног материјала

Антидопинг контрола и едукација

Превод докумената

Ширење информација и комуникације  



23.12 Нето ЛД уредника часописа FMI за 6/18 исплата на текући рачун Милош Бунић бр. 116 од 31.07.2018. 30,286.00

23.13 Нето ЛД стручни сарадник исплата на текући рачун Јања бр. 116 од 31.07.2018. 28,701.00

23.14 Нето ЛД уредника часописа FMI за 7/18 исплата на текући рачун Милош Бунић бр. 118 од 17.08.2018. 30,286.00

23.15 Нето ЛД стручни сарадник исплата на текући рачун Јања бр. 124 од 31.08.3018. 29,845.00

23.16 Нето ЛД уредника часописа FMI за 8/18 исплата на текући рачун Милош Бунић бр. 143 од 28.09.2018. 31,287.00

23.17 Нето ЛД уредника часописа FMI за 09/18 исплата на текући рачун Милош Бунић бр. 166 од 31.10.2018. 31,287.00

23.18 Нето ЛД стручни сарадник исплата на текући рачун Јања бр. 143 од 28.09.2018. 63,275.00

Нето ЛД уредника часопоса ФМИ за 10/18 исплата на текући рачун Милош Бунић бр, 186 од 30.11.2018. 31,287.00

Нето ЛД стручни сарадник исплата на текући рачун Јања бр, 186 од 30.11.2018. 63,503.00

Нето лд исплата на текући рачун Владимир Ђурић бр, 186 од 30.11.2018. 30,989.00

23.19 Порези и доприноси уплата у буџет Буџет РС бр, 186 од 30.11.2018. 154,574.00

23.20 Порези и доприноси уплата у буџет Буџет РС бр. 86 од 31.05.2018. 110,564.00

23.21 Порези и доприноси уплата у буџет Буџет РС бр. 102 од 28.06.2018. 115,252.00

23.22 Порези и доприноси уплата у буџет Буџет РС бр.118 од 17.08.2018. 112,971.00

23.23 Порези и доприноси уплата у буџет Буџет РС бр. 143 од 28.09.2018. 138,016.00

23.24 Порези и доприноси уплата у буџет Буџет РС бр. 166 од 31.10.2018. 144,445.00

23.25 Порези и доприноси уплата у буџет Буџет РС бр. 191 од 10.12.2018. 152,199.00

26 300,000.00                   

26.1. fa 13/2018 Teslianum doo                       br. 74 od 14.05.2018. 300,000.00

28 Школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и стручњацима у спорту 362,400.00                   

28.1 Трошкови едукације fa 07/18 MECEPS                              бр. 37 од 08.03.2018. 63,400.00

28.2 Трошкови едукације fs 05/17 MECEPS                              бр. 55 од 03.04.2018 148,000.00

28.3 Трошкови едукације rn 11/18 MECEPS                              бр. 96 од 19.06.2018. 50,000.00

28.4 Troшкови едукације fa 09/18 MECEPS                              бр 75 од 15.05.2018, 50,000.00

28.5 Трошкови едукације rn 14/18 MECEPS                              бр. 172 од 13.11.2018. 51,000.00

29 Чланске обавезе према  међународној федерацији 197,430.50                   

29.1 Postanska stedionica                рн  36-3133254 ИХРСА бр. 37 од 08.03.2018. 178,600.00

29.2 Годишња чланарина рн 050118-1001 ДССВ бр. 11 од 19.01.2018 18,830.50

31 Куповина и изнајмљивање возила 548,453.75                   

31.1 Изнајмљивање возила 6535895 Porsche mobility                    бр. 32 од 27.02.2018. 66,506.97

31.2 Изнајмљивање возила 6539839 Porsche mobility                    бр. 70 од 30.04.2018. 66,312.56

31.3 Изнајмљивање возила 6553861 Porsche mobility                    бр. 109 од 09.07.2018. 66,217.57

31.4 Изнајмљивање возила 6567159 Porsche mobility                    бр. 152 од 11.10.2018. 64,588.56

31.5 Изнајмљивање возила 6560181 Porsche mobility                    бр.118 од 17.08.2018. 68,587.05

31.6 Изнајмљивање возила 6565929 Porsche mobility                    бр. 131 од 12.09.2018. 68,485.08

31.7 Изнајмљивање возила 06577918/06573582/06583741 Porsche mobility                    бр. 180 од 23.11.2018. 72,755.96

31.8 Изнајмљивање возила 06577918/06573582/06583741 Porsche mobility                    бр. 191 од 10.12.2018. 75,000.00

Директни трошкови укупно 7,109,748.52 7,109,748.52

ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ ИЗНОС

Набавка стручне литературе и компјутерских програма



1 Зараде запослених код носиоца програма који не реализују непосредно програмске активности 612,470.00                   

1.1 Нето ЛД финансијски  1/18 исплата на текући рачун Данко Јовановић бр. 33 од 28.02.2018. 30,989.00

1.2 Нето ЛД технички радник 1/18 исплата на текући рачун Вук Живковић бр. 33 од 28.02.2018. 30,989.00

1.3 Нето ЛД финансијски  2/18 исплата на текући рачун Данко Јовановић бр. 52 од 30.03.2018. 27,557.00

1.4 Нето ЛД технички радник 2/18 исплата на текући рачун Вук Живковић бр. 52 од 30.03.2018. 27,557.00

1.5 Нето ЛД финансијски  3/18 исплата на текући рачун Данко Јовановић бр. 66 од 23.04.2018. 29,845.00

1.6 Нето ЛД технички радник 3/18 исплата на текући рачун Вук Живковић бр. 66 од 23.04.2018. 29,845.00

1.7 Нето ЛД технички радник 4/18 исплата на текући рачун Вук Живковић бр. 86 од 31.05.2018. 28,701.00

1.8 Нето ЛД технички радник 5/18 исплата на текући рачун Вук Живковић бр. 102 од 28.06.2018. 30,989.00

1.9 Нето ЛД финансијски  5/18 исплата на текући рачун Данко Јовановић бр. 116 од 31.07.2018. 28,791.00

1.10 Порези и доприноси уплата у буџет Буџет РС бр. 21 од 05.02.2018. 126,273.00

1.11 Порези и доприноси уплата у буџет Буџет РС бр. 44 од 19.03.2018. 108,095.00

1.12 Порези и доприноси уплата у буџет Буџет РС бр. 66 од 23.04.2018. 112,839.00

2 Остали трошкови (трошкови комуналних услуга, птт трошкови, интернет,  набавка канцеларијског материјала и сл.) 281,056.80                   

2.1 Мобилни телефон рн 51-196-011-2645468 МТС СРБИЈА бр. 37 од 08.03.2018. 21,588.53

2.2 Мобилни телефон рн 29-197-011-3335646 МТС СРБИЈА бр. 55 од 03.04.2018. 20,260.00

2.3 Мобилни телефон рн 85-198-011-4136281 МТС СРБИЈА бр. 72 од 10.05.2018. 27,464.77

2.4 Мобилни телефон рн 29-199-011-4300989 МТС СРБИЈА бр. 117 од 16.08.2018. 28,131.49

2.5 Мобилни телефон рн 59-201-011-2297831 МТС СРБИЈА бр.118 од 17.08.2018. 29,482.50

2.6 Мобилни телефон рн 37-202-011-3686797 МТС СРБИЈА бр. 132 од 13.09.2018. 30,664.10

2.7 Мобилни телефон рн 37-203-011-4250221 МТС СРБИЈА бр. 145 од 02.10.2018. 26,845.35

2.8 Мобилни телефон рн 15-205-011-4098293 МТС СРБИЈА бр. 195 од 14.12.2018. 23,110.06

2.9 МАтеријал за службено возило 117/2/18 Еуроглас бр, 110 од 10.07.2018. 22,800.00

2.10 МАтеријал за службено возило 177/9 Механика Танасковић бр. 153 од 12.10.2018. 2,000.00

2.11 Интернет 325467 Loopia doo                          бр. 43 од 16.03.2018. 7,399.00

2.12 Интернет 2239/2018 Orion telekom                       бр. 32 од 27.02.2018. 5,139.00

2.13 Интернет 11024/2018 Orion telekom                       бр. 167 од 01.11.2018. 8,390.00

2.14 Слање поште rn 180007203877 Пошта Србије бр, 75 од 15.05.2018, 17,225.00

2.15 Слање поште rn 180007206140 Пошта Србије бр.118 од 17.08.2018. 7,107.00

2.17. Слање поште rn 180007211945 Пошта Србије бр.118 од 17.08.2018. 3,450.00

Индиректни трошкови укупно 893,526.80 893,526.80               

8,003,275.32       
УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОГРАМА 2018. 




