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На основу члана 18. став 2. Закона о званичној статистици („СлужбенигласникРС”, број 

104/09) и члана 8. став 1, Закона о Народној скупштини („СлужбенигласникРС”, број 23/11), 

Народна скупштина је донела Одлуку о програму званичне статистике за период 2011-2015. 

године. 

 

 

  

Национални грански савез / назив и скраћени назив БЕЈЗБОЛ САВЕЗ СРБИЈЕ 

Адреса Коче Капетана 37, 11000 Београд 

ПИБ 104231983 

Матични број 17637886 

Wеb. www.baseballsrbija.com 

Решење из АПРа на сајту (укуцати - навести линк) 
www://baseballsrbija.com/wp-content/uploads/APR-

REŠENJE-BEJZBOL SAVEZ-SRBIJE.pdf 

Статут на сајту (укуцати- навести линк) 
www://baseballsrbija.com/wp-content/uploads/STAUT-

BEJZBOL-SAVEZ-SRBIJE.pdf 

Завршни финансијски извештај на сајту (укуцати - навестилинк) 
www://baseballsrbija.com/wp-content/uploads/ZAVRŠNI-

FINANSIJSKI-IZVEŠTAJ-ZA-2014.pdf 

Годишњи извештај о раду на сајту (укуцати – навестилинк) 
www://baseballsrbija.com/wp-content/uploads/GODIŠNJI- 

IZVEŠTAJ-O-RADU-ZA-2014.pdf 

E-mail Predsednik@baseballsrbija.com 

Телефон 064 1966785 

Председник гранског спортског савеза Влада Крстивојевић 

Генерални секретар/Директор Милан Зонић 

Бројзапослених – Уговор о раду на неодређено време (канцеларија 

националног савеза), жене/мушкарци 
0 

Бројзапослених – Уговор о раду на одређено време (канцеларија 

националног савеза), жене/мушкарци 
0 

Број ангажованих лица по Уговору о обављању привремених-

повременихпослова, жене/мушкарци 
1 мушкарац 

Лице одговорно за исправност података(име и презиме) Милан Зонић 

Контакт лица одговорног за исправност података (телефон и е-mail) 064 1966785  zonicmilan@gmail.com 
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Редни 

број 
П а р а м е т р и Текућа година 

1.  

Укупан број и назив појединачних утврђених спортских 

правила и достављених министартву у складу са 

Чланом 102. Закона о спорту (Правилници) 

1. Правилник о дисциплинској и материјалној 

одговорности 

2. Правилник о арбитражи 

3. Правилник о регистрацији клубова 

4. Правилник о регистрацији играча 

5. Правилник о такмичењу 

6. Правилник о номенклатури спортских 

занимања и звања 

7. Правилник о мерама за превенцију и 

спречавање допинга 

8. Правилник о медицинској заштити спортиста  

2.  

Приређена и усвојена стратегија спорта – Програм рада 

(усаглашена са Стратегијом спорта у РС) – навести 

линк 

Стратегија развоја бејзбол спорта за период 2014-2018 

Акциони плаб БСС за спровођење Стратегије 

3.  Укупан број регистрованих клубова 13 

4.  Укупан број регистрованих спортиста; 217 

5.  

Укупан број врхунских спортиста - спортисти који 

учествују у националним шампионатима – првог и 

другог сениорског ранга (лиге), као и спортисти који су 

ангажовани у иностранству 

48 

 

6.  Укупан број регистрованих спортискиња-жена; 25 

7.  

Укупан број регистрованих 

спортиста - мушкарци; 192                                       

8.  
Укупан број деце спортиста –млађих категорија 

(закључно са јуниорима); 
167 

9.  
Укупан број деце спортиста –млађих категорија 

(закључно са јуниорима) – дечаци ; 
142 

10.  
Укупан број деце спортиста –млађих категорија 

(закључно са јуниорима) – девојчице; 
25 

11.  
Укупан број спортиста који наступају за иностране 

клубове; 
/ 

12.  
Укупан број такмичарских репрезентативних селекција 

(по категоријама, мушкарци/жене); 
3 (мушкарци) 

13.  

Број и назив такмичарских  репрезентативних селекција 

– мушкарци; 

Сениорка репрезентација Србије 

Јуниорска репрезентација Србије  

Кадетска репрезентација Србије 

 

14.  
Број и назив такмичарских репрезентативних селекција 

– жене; 
Нема 

15.  

Укупан број категорисаних перспективних спортиста, 

(дечаци и девојке) у складу са Правилником о 

категоризацији перспективних спортиста 

0 

16.  Укупан број носилаца Националних признања; 0 

17.  
Укупан број врхунских спортиста аматера, носиоца 

националних стипендија 
0 

18.  
Навести освојене медаља (сениори)  на Олимпијским 

играма (година, место и врста медаље) 
0 

19.  
Навести освојене медаља (сениори)  на Светским 

првенствима (година, место и врста медаље) 
0 

20.  
Навести освојене медаља (сениори)  на Европским 

првенствима (година, место и врста медаље) 
0 

21.  
Укупан број клубова који функционишу у систему 

националног савеза; 
13 
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22.  
Национални програм рада са децом спортистима – 

навести линк на сајту 
 

23.  
Назив истраживања и анализа које је спровео 

национални грански савез 

Анализа и праћење квалитета такмичарске базе кроз 

праћење параметара из картона играча 

24.  Навести територијалне савезе и њихове називе Бејзбол савез Војводине 

25.  

Припадност интернационалној (међународној) 

спортској федерацији (Свет и Европа) – назив, скраћени 

назив,седиште и сајт ; 

CEB (Evropska bejzbol konfederacija), Zagreb, Croatia, 

www.baseballeurope.com 

IBA (Svetska bejzbol federacija), Lausanne, Switzerland, 

www.ibaf.org 

26.  Председник Светске међународне федерације Riccardo Fraccari 

27.  Генерални рејтинг у Светској федерацији – мушкарци Ne postoji 

28.  Генерални рејтинг у Светској федерацији- жене Ne postoji 

29.  

Број спортиста који су проглашавани за најбоље у 

међународној федерацији (навести име и презиме и 

година проглашења) 

0 

30.  

Број и име тренера који су проглашавани за најбоље у 

међународној федерацији (навести име и презиме и 

година проглашења) 

0 

31.  
Укупан број представника у телима међународне 

федерације (име и презиме, функција и назив тела) 
0 

32.  Број интернационалних судија из националног савеза; 2 

33.  

Број стручних комисија у националном савезу- навести 

називе комисија и председнике истих ; 

Такмичарска комисија 

Дисциплинкса комисија 

Регистрациона комисија 

34.  

Број регистрованих (и у МОСу евидентираних) 

стручних организација у националном савезу - навести 

називе организација (Удружења тренера, судија..); 

0 

35.  
Број афирмативних, развојних кампања - назив 

кампање, трајање. 
Турнир основних школа 2011. 

36.  
Оперативна истраживања у националном савезу 

(навести назив, година реализације истраживања) 
/ 

37.  
Официјелна спортска опрема националног савеза (назив 

произвођача) 
/ 

38.  
Најтрофејнији клубови у мушкој конкуренцији (навести 

прва 3 клуба) 

Београд 96 , Војводе, Спартанс 

 

39.  
Најтрофејнији клубови у женској конкуренцији 

(навести прва 3 клуба); 
Нема женског такмичења 

40.  
Навести клуб са навећим бројем чланова 

(најмасовнији), мушки и женски; 
Београд 96 

41.  

Навести три највећа клупска успеха – назив клуба, 

такмичења и година/е остварења  

Београд 96 – 5. место у Европском ЦЕБ Купу 2007 А 

групе 

Београд 96 – 1. место у Европском ЦЕБ купу Б групе – 

2006. 

Београд 96 – 2. место у Европском ЦЕБ Купу Б групе - 

2011  

42.  
Издаваштво (часопис, годишњак..) - назив, врста и 

периодика 
/ 

43.  

Назив, број и врсте евиденција које поседује грански 

савез 

Књига чланова 

Евиденција тренера 

Евиденција играча 

44.  
Хуманитарне активности гранског савеза: Назив 

активности (кампање), дужина трајања 

Хуманитарни бејзбол меч за пострадале у поплавама – 

2014.  

45.  

Број и врсте Стрчних оспособљавања (лиценцирања) 

које реализује национални грански спортски савез 

У сарадњи са ЦЕБ, курсеви за тренере, судије и играче 

Похађање школе за стручно  усавршавање тренера – 

ДИФ Нови Сад 

46.  
Партнерска акредитована едукативна установа (нпр. 

Факултетспорта и физичког васпитања Београд) 

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет 

Нови Сад 

http://www.baseballeurope.com/
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47.  

Традиционалне спортско-едукативни догађаји 

(семинари, конференције, панели) – Назив, 

орјентационо време реализације 

 

   

 

 

 

 

Финансијски аспекти / Влада Републике Србије / Министартво омладине и 

спорта 

2011 

(изражено у 

динарима) 

2012 

(изражено у 

динарима) 

2013 

(изражено у 

динарима) 

2014 

(изражено у 

динарима) 

Називи финанираних програма у складу са 

Општим интересом у области спорта РС 
    

1. Годишњи програм 1.500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 

2. Кампови  / 487.200 750.000 250.000 

3. Стипендије за спортисте / / / / 

4. 
Организација међународних 

такмичења од значаја за РС  
500.000 1.000.000 / 1.000.000 

5. 
Јавни позив (Конкурс у области спорта 

за посебне програме) 
/ / 300.000 / 

6. 

Награде за освојене медаље, поУредби 

о националним спортским признaњима 

и новчаним наградама 

/ / / / 

7. 

Национална признања за спортисте 

(Укупно исплаћена средстава у току 

године) 

/ / / / 

8.  

Субвенције Јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама, чији су 

оснивачи национални савези – Назив 

предузећа и одобрена сума 

/ / / / 

 УКУПНО  2.987.200 3.050.000 3.250.000 

 

 

 

Евиденција организованих међународних такмишења на територији РС 

Редни број 
 

Назив такмичења (СП,ЕП,СК) 

Датум 

организације 
Град домаћин 

Број земаља 

учесника 

1. Европско првенство кадети 2015, Јул Београд 7 

2. Европско првеснтво кадети 2011, Јул Београд 6 

3. ЦЕБ Куп за сениоре  2006, Јун Београд, Зрењанин 10 

4. ЦЕБ Куп за сениоре 2002, Јун Београд 5 
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Евиденција спортиста носилаца Националног признања 

Редни број 

 

Спортиста / такмичар 

 

Датум 

рођења 
Такмичење на коме је освојена 

медаља / година  
Врста медаље  

1. /    

2. /    

3. /    

4. /    

     

 

 

Евиденција тренера носилаца Националног признања 

Редни 

број 

 

Спортиста / такмичар 

 

Датум 

рођења 
Такмичење на коме је освојена 

медаља / година  
Врста медаље  

1. /    

2. /    

3. /    

4. /    

     

 

 

 

Евиденција представника у телима међународне федерације 

Редни 

број 

 

Име и презиме 

 

 

Назив тела Функција 
 Стаж у телима 

(од –до) 

1. /    

2. /    

3. /    

4. /    
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Минимални стандарди за реализацију спортских такмичења – Димензије спортског терена на којем се спорт реализује 

 

 

Графички приказ терена 

 

 

Нумеричке димензије 

 

 

 

 

 

 
 

 

ЛЕВА ФАУЛ ЛИНИЈА= 95,5m 

ДЕСНА ФАУЛ ЛИНИЈА =94,5m 

ЦЕНТАРФИЛД ДИЈАГОНАЛА=113,5m 

БЕКСТОП-КУЋНА БАЗА=18,00m 

 

 


