
   

 

 



   
 



 

 

   

Поздравна реч председника Савеза за рекреативни спорт Републике Србије 

Драги пријатељи, 

пре извесног броја година џогирајући кошутњачким стазама са супругом, у 

преподневним часовима смо налетели на два ноторна пијанца. Први нас је понудио 

пивом, на што је други приметио: "Пусти их, видиш да хоће да умру здрави". Док ово 

пишем на памет ми пада и један од афоризама Душка Радовића, који, ако ћу га тачно 

цитирати гласи: "У Кошутњаку има две врсте манијака. Једни трче за женама, а 

други без везе". 

Имајући ово у виду, Вама који желите да живите пуним животом у телесном, духовном 

и социјалном благостању, па макар Вас проглашавали манијацима који хоће да умру 

здрави, са искреним задовољством ћу представити напоре, које Савеза за рекреативни 

спорт Републике Србије улаже у унапређење квалитета живота грађана користећи 

спортске активности као једини алат.  

Поштујући определења, која су мотивисала наше осниваче пре више од једног столећа, 

прилагођавајући се времену прихватањем неспорних резултата многобројних 

савремених научних истраживања, трудимо се да до крајњих корисника пренесемо 

проверене и практичне информације уграђујући их у програме које организујемо и 

спроводимо.  

Наша делатност доприноси превладавању негативних појава, као што је алармантна 

превремена стагнација и убрзано опадање физичких способности грађана Србије 

(нарочито код жена и старијих), затим, забрињавајуће статистике о хроничним, 

незаразним болестима, које су директна последица неодговарајућег животног стила, 

као и недовољно коришћење спортских активности у формирању личности и 

превенцији социјално патолошких појава код младих.  

Пажљиве анализе стања у области рекреативног спорта у Србији, које су спровели 

еминентни истраживачи укључени у рад Савеза, недвосмислено указују како 

дизајнирати и операционализовати активности усмерене на превазилажење негативних 

појава. На жалост, скромност материјалних ресурса, који нам стоје на располагању, по 

обиму и квалитету значајно редукује програм Савеза на ограничен број активности 

приказаних у овој публикацији.  

И на крају - људи без којих све ово не било могуће. Наиме, наш највреднији ресурс су 

друштвено спортски радници, професионалци и заљубљеници у спортске активности, 

који, поред личне сатисфакције, немају друге награде за знање, труд, енергију и време 

које улажу у унапређење рекреативног спорта у Србији. Стога, заслужују да их и Ви 

упознате.  

С поштовањем,  

Проф. др Предраг Гавриловић 
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1. Мисија Савеза и „емитовање“ добрих вибрација 
 

Програми Савеза имају одређене, препознатљиве едукативне, и за сваког учесника 

манифестације, консултативне активности. Сви чланови Савеза се ангажују, да би се модерни 

токови рекреативног садржаја уклопили у систем ширења и промишљања рекреативне мисли 

у Србији. 

Циљ је да се кроз развој постојећих програма, у неколико следећих година развије свест о 

неопходности вежбања и кретања код грађана Србије. Квантитативно, очекујемо, да би уз 

адекватну подршку са постојећих 10-12% популације која се рекреира, дошли до 

прихватљивих 20% вежбача у Србији 

.Сваке године остварује се сарадња са великим бројем спортских радника из целе Србије, а 

кроз будуће активности, очекују се учесници, који ће нестрпљиво чекати да испоље своје 

могућности, како на спортском терену, тако и у стварању нових пријатељстава и откривању 

лепота и тајни природе која нас окружује.  

Савез подржава све активности институција које доприносе здравом и хармоничном развоју 

сваке младе особе, које одржавају постојеће стање и унапређују здравље радно способним 

грађанима и посебно пружају прилику женама и лицима трећег доба да уз прилагођену 

физичку активност уживају у благодетима слободног времена.  

Савез ће, као што већ деценијама чини, настојати да стручношћу и посвећеношћу великог 

броја преданих стручњака и ентузијаста допринесе развоју, афирмацији и промоцији 

рекреативног спорта у Републици Србији, како би се сваке године повећавао број учесника 

оба пола у свим областима спортско-рекреативних активности и у свим социјалним и 

старосним категоријама.  
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2. Живот и спорт у урбаној средини 
 

Често логика савремених урбанистичких решења не доприноси повећању инфраструктуре 

неопходне за бављење спортским активностима. Становници градских насеља су једноставно 

усмерени на урбане садржаје и паркове ако их има у близини. Ретке су урбане средине које 

могу да се похвале адекватним теренима за групне, или индивидуалне спортске активности.  

Савез за рекреативни спорт је уочио проблеме који су везани за могућност регуларног 

укључивања спортских активности у дневни режим живота и рада у већини урбаних средина. 

Ове констатације потврђују и многе научне студије, које су урађене у свету.  

Група истраживача са Универзитета Декин у Аустралији утврђивала је повезаност између 

доступности паркова у близини места становања и дневног обрасца активности код деце. 

Студија која је трајала две године и на узорку од скоро 300 породица, показала је да је 

близина зелених површина, као и њихова величина, у директној негативној вези са временом 

проведеним у седентарним активностима (гледање телевизије, рад на рачунару и сл.). Деца 

која су имала довољно велику зелену површину у близини места становања, значајно мање 

времена су проводила у кући од остатка испитиваног узорка.  

Пошто се изградња терена за вежбање и уређенје спортске инфраструктуре везује за велике 

количине новца који треба уложити, Савез је осмислио најекономичније програме промоције 

физичких активности у оквирима постојећих ресурсау урбаним срединама. Проблем 

недостатака спортских терена и незаинтересованост за физичко вежбање нису поколебали 

Савез у намери да побољша рекреативне садржаје у таквим срединама.  
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Креиран је и припремљен за реализацију систем „StreetSport©-а“, који би требало да помогне 

свим становницима урбаних средина да се такмиче на простору који им је доступан, а у 

спортским дисциплинама које су популарне и које су актуелне. Предвиђена је и могућност 

вожње бицикала и ролера који у свету представљају и превозно средство, а у нашој средини 

се више везују за рекреативне активности. Идеја је да се сви потенцијали који постоје у 

средини у којој се живи, искористе на најбољи начин у циљу подизања нивоа физичких 

способности становништва.  

Систем „StreetSport©-а подразумева такмичења у изабраним спортовима на нивоу локалне 

заједнице. Основну такмичарску јединицу представљају социјалне групе, које извиру из 

постојећих институција (предшколско, школе, интернати, студентски домови, полиција, 

здравствени центри, ад хок групе и сл…), као и појединци који индивидуално партиципирају 

у спортским активностима У оквиру јединственог система „StreetSport©-а“ до сада је већ 

организован је систем такмичења у малом фудбалу, мини одбојци, трци задовољства, 

ролеријади, бициклизму и баскету.  

Ради ширења ове акције анимиран је значајан број физичких лица и пословних субјеката са 

подручја Републике, који се иначе баве спортском активношћу. Ова манифестација Савеза 

анимирала је много младих људи, а свакако није занемарљива ни очекивана сарадња на 

реализацији Система Савеза са Канцеларијама за младе установљеним на територији 

Републике. У оквиру овог система први пут ове године су и Канцеларије за младе градова 

Чачка, Бора, Лесковца и Београда учествовале у реализацији све више популарног 

„StreetSport©-а“. На обострано задовољство и уз учешће „старих“ организатора, можемо да се 

констатује да ће ова манифестација у следећим годинама да се омасови.  

Савез прихвата све сугестије које долазе са терена од стране организатора, а свако запажање 

је итекако добро дошло. Препознатљив дизајн плаката и лого ове манифестације већ красе 

дванаестак средина у Србији. Сви победници у различитим дисциплинама добијају 

победничке медаље. Такмичења су организована у Чачку, Бору, Лесковцу, Аранђеловцу, 

Београду, Суботици, Жагубици, С. Паланци, Алексинцу, Ариљу, Нишу и Барајеву. Због 

недостатка средстава ове године није било могућности да се организује завршно Републичко 

такмичење. 
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3. Олимпизам на српском селу 
 

Савез за рекреативни спорт, вођен идејом олимпизма, ове године је реализовао Олимпијске 

сеоске игре Србије по 41. пут. Сеоска популација Србије сваке године демонстрира своје 

спортско умеће у 20 дисциплина традиционалног програма. Наиме, мушкарци се такмиче у 

11, а жене у 9 дисциплина. Победници у свакој дисциплини добијају за освојена прва три 

места медаље и пехаре. На крају Игара најбоља Сеоска месна заједница и Општина са 

највише одличја, добијају победничке пехаре.  

Олимпијске сеоске игре Србије, које су као манифестација од великог, како спортског, тако и 

културног значаја за сеоску популацију, одржавајусе од 1974. године. Многе сеоске средине 

су одбачене на маргину сваке, па и спортске сцене. Савез је убеђен и верује да баш у таквим и 

тим срединама треба наставити са промовисањем спорта и здравог начина живота и на тај 

начин покушати да се додатно утиче на задржавање младих људи на њиховим имањима. 

Скоро сваке године на Игре долазе учесници из преко 40 општина са укупно преко 120 

сеоских месних заједница. Само у последњих десет година на завршној републичкој 

манифестацији, у организацији Савеза, учествоало је 10.992 такмичара, што је само врх 

леденог брега, јер је у основном нивоу такмичења сваке године учествовало од 30.000 до 

50.000 такмичара. Од посебног је значаја и чињеница да је међу такмичарима присутно преко 

30% жена, што је проценат који се последњих година и повећава.  

Највећи успех "Олимпијских сеоских игара Србије" је у томе што су учесници- такмичари из 

сеоских средина изашли из спортске анонимности и на крају игара осетили све чари 

рекреативне активности и победничког славља.  

Ове године су одржане "Олимпијске сеоске игре Србије“ у Врњачкој Бањи уз учешће 1.474 

такмичара са 176 екипа. На крају, проглашене су најуспешније месне заједнице и општине 

чије су месне заједнице освојиле највише медаља. 



 

 

4. Стручни скупови - Саветовања  
 

Саветовања као стручни скупови са израженом едукативном нотом, ове 2015. године 

прославила су десетогодишњи јубилеј. Овогодишњи скуп одржан је у хотелу „Извор“, у 

Аранђеловцу, са којим Савез има дугогодишњу сарадњу. Поред предавача, стручњака из 

разних области: социологије, медицине, психологије, проблематике села, туризма...  

Сваке године бирају се актуелне теме које имају за превасходан циљ едукацију учесника 

саветовања и експерти, ауторитети из одговарајућих области. Да би учесници имали што 

квалитетнији садржај саветовања Савез у организацији сарађује са Министарством омладине 

и спорта, Министарством пољопривреде, са САНУ – одељењем за рурални развој, Заводом за 

спорт и медицину спорта републике Србије, Факултетима итд.  

На сваком саветовању обезбеђени су технички услови, а за учеснике и смештај и исхрана. 

Међу ауторитетима који су били предавачи на нашим саветовањима су: Проф. др Милован 

Митровић, професор Социологије села на Правном факултету у Београду, Проф. др Предраг 

Гавриловић професор Теорије спорта на Високој школи за спортско и здравствено васпитање 

у Београду и председник Савеза за рекреативни спорт републике Србије, Проф. др Милутин 

Николић, бивши генерални секретар Савеза и аутор више стручних књига и приручника из 

области спорта, Проф др Хаџи Милош Видаковић, професор на Факултету спорта и физичког 

васпитања Универзитета у Приштини, члан Управног одбора, Доц. Др Јован Шурбатовић, 

професор на Високој спортској и здравственој школи и Генерални секретар Фудбалског 

савеза Београда, Проф. др Љубица Бачанац, професор психологије на Факултету за менаџмент 

у спорту, Мр Драган Атанасов, помоћник Министра за омладину и спорт, др Бранислав 

Банић, професор у Аранђеловцу и члан Управног одбора, Петар Пеца Марш, новинар и 

публициста, један од оснивача Студија Б и дугогодишњи уредник и водитељ емисија из 

области културе и спорта. 

Посећеност саветовања, као и обим и квалитет дискусија по обрађеним темама, говоре о 

интересовању учесника и њиховој потреби да допру до најновијих научних сазнања 

саопштених на примерен начин. Повећање броја учесника у континуитету током деценије 

одржавања овог програма, говори у прилог оправданости и објективној потреби за оваквим 

програмским садржајем. Захваљујући квалитету предавача посебан значај програма се огледа 

у трансферу најновијих технологија рекреативног спорта у свакодневну спортску праксу на 

подручју Републике. 

5 
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5. Пешачење као најједноставнији пут до здравља 
 

Пешачење као основна локомоторна активност представља природни облик кретања које има 

бројне позитивне ефекте на многобројне систем енашег организма. Као такво вишеструко 

позитивно делује на успостављање и одржавање телесног, духовног и социјалног благостања. 

То је најбољи вид умерене рекреативне активности која се може упражњавати било где и 

било када и у свим временским условима. 

Поред побољшања кардио-васкуларног, респираторног система, и општег стања организма, 

пешачењем се јачају мишића скоро целог тела. На тај начин се умањује стрес, а познато је да 

његово смањење доприноси бољем функционисању тела у целини. 

Предност пешачења у односу на друге видове рекреације је у мањем ризику од повреда и 

преоптерећења организма, у томе што је једна од ретких физичких активности која не захтева 

одлазак у скуп фитнес центар, спортску халу или други спортски објекат. Пешачење човек 

може да упражњава сам, у друштву пријатеља, или у друштву кућног љубимца. Управо 

могућност угодног разговора са партнером у овој активности, представља и добру меру 

интензитета оптерећења организма, јер када се пешачи превеликом брзином, онда је разговор 

практично онемогућен због превеликих потреба организма за кисеоником. 

Циљ правилног пешачења није задиханост и умор, него координисано кретање које је у 

складу са способностима. Савез за рекреативни спорт даје детаљна упутства сваком учеснику 

манифестације „Дан пешачења“ како треба да се припреми када је у питању пешачење као 

физичка активност. Препорука за све који имају прекомерну телесну масу, повећани крвни 

притисак, повећан ниво шећера у крви, повећан ниво масноћа у крви... је да упражњавају 

свакодневне шетње по тридесет минута најмање пет дана у недељи. Таквим начином 

умереног тренинга допринеће да се здравствено стање из дана у дан побољшава. 
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Пешачење се може упражњавати у природи, парковима или у урбаним срединама. 

Препоручљиво је да се шета у здравим незагађеним срединама, али ако је немогуће 

свакодневно ићи у природу, онда је неопходно бити у покрету и у градским условима.  

Афирмација пешачења као могућег најраспрострањенијег спортско рекреативног садржаја је 

веома значајна. Пешачење не захтева велика материјална улагања и може да га примењује 

свако ко жели да се бави умереним физичким вежбањем. Конкретан програм ходања 

примерен је особама оба пола, сваком узрасту и степену физичке припремљености.  

Са доста поузданости се може очекивати да пешачење значајно допринесе повећњу броја 

вежбача, чиме би се смањио број поменутих здравствених ризика насталих под утицајем тзв. 

морбогене тријаде (хипокинезија, неадекватна исхрана и прекомерни стрес). Савез се посебно 

анагажовао на промоцији пешачења као једног од основних видова рекреације, имајући у 

виду многобројна научна истраживања чији су резултати показали да је здравствени бенефит 

који остварују седентарни пацијенти наговорени да започну програм пешачења, значајно већи 

од бенефита који људи који већ пешаче остварују преласком на програм трчања.  

Сви учесници на одржаним манифестацијама су тестирани шестоминутним тестом пешачења 

који је посебно развијен и валидиран од стране експерата Савеза. У теренским условима 

учесници су имали бесплатан преглед спортског лекара и његове савете по питању 

контраиндикација за вежбање, израчунавања и значаја свог Индекса телесне масе (BMI), као и 

проверу крвног притиска и нивоа шећера у крви.  

Сваки учесник Дана пешачења добија и пешачки пасош, који му остаје у трајном власништву, 

а после препешачене, унапред означене трасиране стазе, следи овера печатом, чиме се 

потврђује да је учествовао и прошао неку од више понуђених стаза. Позитивни утисци са 

одржаних Дана пешачења допринели су да се из многих средина од Савеза тражи да се ова 

манифестација организује више пута годишње. Овогодишњи Први „Дан пешачења“ одржан је 

у Јагодини, где је сваки учесник могао да процени своје тренутно стање физичке кондиције. 

Домаћини ове манифестације су свим учесницима „Дана пешачења“ омогућили обилазак зоо 

врта, музеја воштаних фигура, ручак и купање у аква парку. Овогодишњи Други „Дан 

пешачења“ одржан је у Београду на Ади Циганлији, са истим едукативним програмом. 



 

 
8 

 

6. Савез за рекреативни спорт Србије и његово место у 

непрекинутом следу од античких времена до данашњице 
 

Античке Олимпијске игре настале су у Старој Грчкој 776. године пре нове ере, а одржавале су 

се до 393. године наше ере. Ове игре су красила различита атлетска такмичења између 

градова - држава Старе Грчке. Пјер де Кубертен, француски педагог и историчар, инспирисан 

археолошким налазима из доба древне Грчке у Олимпији, као и спортским такмичењима у 

Великој Британији, дошао је на идеју да обнови традицију спортских надметања познатих као 

Олимпијске игре. Са овом намером организовао је међународни конгрес на Универзитету 

Сорбона у Паризу 23. јуна 1894. На конгресу је основан Међународни олимпијски комитет 

(МОК), а Де Кубертен је изабран за генералног секретара. Одлучено је и да се прве модерне 

Олимпијске игре одрже у Атини 1896. године. 

На заседању Међународног Олимпијског Комитета (МОК) 1921. године, француски калуђер 

Анри Дидон је изрекао мисао која је постала трајни мото Олимпијских игара : Брже, Више, 

Јаче! 

А што се тиче историјата спорта у нашој земљи, спортски, боље речено гимнастички, и нешто 

касније, соколски покрет, почео је оснивањем „Првог српског друштва за гимнастику и 

борење“, далеке 1857. године. Почасна улога оснивача припада сликару Стеви Тодоровићу.  
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Друштво 1882. године мења име у „Прво београдско друштво за гимнастику и борење“, да би 

1891. године постало „Соко“. У том периоду националног заноса оснивају се и друга друштва, 

која имају за циљ развијање националне свести и подизање радне и физичке способности 

грађана, тако да се витешко друштво „Душан Силни“ и „Соко“ уједињују 1909. године у 

„Савез соколских друштава Душан Силни“. 

Формирање „Сокола“ у Србији представљало је својеврсни културни препород Срба у другој 

половини 19. века. Као спортска организација „Соко“ спорт ставља у функцију здравља и 

радне способности, али га препознаје и као значајан промотивни елемент. Полазници друштва 

учествују на разним манифестацијама широм региона и Европе и тамо постижу запажене 

резултате.  

Потреба да се наставе активности соколског покрета после Другог светског рата, довела је до 

оснивања Гимнастичког савеза, који ће радити на општем и свестраном телесном васпитању 

народа. Тај савез се 1952. године трансформише у СТВ „Партизан“ Србије, који у том 

времену представља посебан социјални импулс у развоју спорта. За руководиоца овог 

народног фискултурног покрета, коме ће први циљ бити опште и свестрано телесно 

васпитање народа, постављен је Миливоје Радовановић – Фарбин, који је, одредио правац 

развоја масовног спорта максимом да му „нису циљ рекорди и висока спортска достигнућа“.  

У складу са захтевима времена и потребом да се изврши идеолошко дистанцирање од 

соколског покрета, “Партизан” Србије, се ослобађа до стројевих вежби и организује вежбања 

кроз „Народни“ и „Партизански“ вишебој. Касније се враћају слетске вежбе, које постају део 

свих програма за јавну сцену. Убрзо затим, у „Партизан“ улазе и друге „негимнастичке 

активности“. Полако се у програме и у спортске сале уводе и спортске игре. 
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Захваљујући ослањању на школску популацију и школу као институцију, на Првом 

републичком слету у Крагујевцу 1956. године, на новом стадиону отвореном за ту прилику 

учествује преко 20.000 вежбача. Друштва се такмиче у атлетици, гимнастици, слетским 

вежбама, али и у спортским играма. Водило се рачуна о свим чиниоцима који доприносе да 

програм такмичења буде што једноставнији и разноврснији, а тиме и доступнији већем броју 

корисника различитог пола, узраста, нивоа физичких способности и нивоа техничких знања у 

појединим спортским активностима.  

Средином педесетих година заокружује се систем физичке културе у Србији, који рекреацију 

препознаје као посебан феномен, а „Партизан“, као следбеник Сокола, номинује се, као 

примарни друштвени субјект у тој области. Препознатљиви програми су: ОСИС, Тражимо 

најбољу месну заједницу у спортској рекреацији, Здрав и способан, Научимо да пливамо...  

На последњој Конференцији „Партизана“ Србије крајем 1992. године усвојен је закључак да 

се ова организација трансформише у савременију организацију физичке културе (спорта) - у 

Савез за рекреативни спорт Републике Србије.  

Конститутивна скупштина Савеза за рекреативни спорт републике Србије,која је одржана у 

Београду, 1993. године, између осталог, утврдила је да је Савез правни следбеник СТВ 

„Партизана". У програмским начелима усвојеним том приликом, спорт је препознат као 

цивилизацијска потреба сваког човека, а задаци и циљеви обухватили су напоре ка 

предузимању мера и акција да се грађани свих узраста уведу у спорт афирмишући читав 

спектар елемената који одређују квалитет живљења. 
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Не мање битнији и свакако тежи захтев било је преузимање мера и акција које обезбеђују 

неопходне услове (програми, објекти, кадрови) за непосредно учешће грађана у спорту по 

сопственом избору, с обзиром на групни или појединачни циљ. Очигледно то више није био 

ни „Соко“ ни „Партизан“, већ асоцијација спорта примерена потребама свих социо-узрасних 

категорија савременог човека. 

 У годинама које су следиле, Савез је био препознатљив по следећим програмима: Фестивал 

рекреативног спорта, Спортске игре становника села, Радничко спортске игре, Спортске игре 

самосталних привредника, Хуманитарни крос „Ходај, трчи ради здравља“, Дан пешачења, 

Саветовања на актуелне теме у рекреативном спорту и програмским активностима Савеза, 

Брже, даље, снажније, „StreetSport©“... 

Данас се Савез за рекреативни спорт републике Србије легитимише као: 

• Спортска институција која рекреира домицилни феномен. 

• Организација која култивисани физички напор трансформише у посебно вредну 

културолошку димензију. 

• Компетентна институција за култивацију базичних моторичких способности, 

валоризованих, пре свега, здравственим параметрима. 

• Институција за превенцију и редукцију бројних здравствених тегоба, провоцираних 

хипокинезијом. 

• Својеврсни “салон лепоте” који у свом третману примарно оперише специјализованим 

кретним процедурама. 

• Један од најпожељнијих амбијената за социјалну комуникацију. 

Савез за рекреативни спорт није желео да се одрекне историје која га је изнедрила, стручне 

мисли која се годинама накупљала и гомилала на многим манифестацијама и симпозијумима 

и као таква, дала му признати и поштовани квалитет. 
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7. Вежбање и здравље 
 

Први писани трагови о примени вежби у циљу поправљања субјективног осећаја, олакшања 

болова и смањења других негативних симптома потичу из древне Кине и Индије. У старим 

записима објашњаване су вежбе дисања и вежбе за правилно држање тела.  

У Кини се, 2700. године пре нове ере, појавила књига “Кунг – фу” (искуство човека), у којој 

се препознају вежбе које упућују на одређене елементе терапијске гимнастике.  

У Индији се посебна пажња посвећивала вежбама дисања, јер се веровало да дисање развија 

дух. Ове вежбе су описане у “Ведама” (знање) и изводиле су се за време верских обреда.  

У старој Грчкој гимнастику су примењивали гимнаси, који су запазили њено корисно дејство 

на људски организам. Хипократ (460. – 377. године П.Н.Е) утемељитељ медицине, у једном 

од својих дела даје значајна запажања о урођеним и стеченим деформитетима тела и 

препоручује масажу и гимнастику, а посебно вежбе растезања. Већ у то време дошло се до 

сазнања да научну основу корективне гимнастике чини “кинезиологија” (термин потиче од 

грчких речи “кинеин” и “логос” - кретање и наука).  

Један од утемељивача кинезиологије је Аристотел, који је изучавао акцију мускулатуре путем 

геометријских анализа, тражећи најрационалнији начин кретања. Касније су се овом 

проблематиком бавили познати лекар Гален, који је лечио тешко рањене гладијаторе и који је 

први уочавао појаву мишићног тонуса и извршио поделу мишића на агонисте и антагонисте.  
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Након пропасти римског царства, на основама грчких и римских записа, Арабљани су 

наставили са изучавањем терапијског утицаја гимнастике на тело човека. Чувени филозоф и 

лекар Авицена (938 – 1037), посебну пажњу посвећивао је терапијској гимнастици, а остала је 

упамћена и његова мисао “Људи који вежбају своје тело неће имати потребе ни за медицином 

ни за лековима”.  

У периоду просветитељства јављају се аутори Џон Лок, Жан Жак Русо, Леонард Фукс..., који 

сви препоручују враћање природном начину живота и неговању тела у циљу одржавања и 

поправљања здравља, односно побољшању одређених функција, што се може подвести под 

појам “функционална гимнастика”. 

Код нас се терапија покретом јавља под именом “кинезитерапија” и била је уско повезана са 

развојем појединих медицинских дисциплина, али су и стручњаци из области физичке 

културе дали значајан допринос у развоју ове дисциплине. Захваљујући предмету 

“Терапеутска фискултура”, који је уведен на Државном институту за фискултуру (ДИФ) 1946. 

године, а касније као предмет “Кинезитерапија и корективна гимнастика” оспособљен је 

велики број стручњака, који су своје стечено знање из ове области могли да примене у свом 

васпитно – образовном раду, својим омиљеним средством за рад - вежбом.  

Поучени овим историјским прегледом, сви који раде на програмима Савеза за рекреативни 

спорт Србије, стручно су оспособљени и свесни су превенције које рекреативни садржаји 

могу да имају када је човек у питању. Зато Савез има обавезу да шири мисију покрета и вежби 

у свим слојевима друштва, а посебно се обраћа популацији која нема програмирано и 

континуирано физичко вежбање. 
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8. А на крају - људи без којих данашње функционисање 

Савеза не би било могуће 
 

У дугој историји Савеза било је много пројеката и програма који су били актуелни и успешни. 

Садашње манифестације су програми који су одолели пре свега зубу времена и многим 

друштвеним изазовима. У мисији ширења рекреативног спорта Савез је препознатљив на 

целој територији Републике Србије, нарочито по ширењу рекреативне мисли посебно у 

„малим“ срединама које су, што се тиче физичке културе, осуђене на системско образовање.  

Циљ је да се у „малим“ срединама пробуди вежбачка мисао и грађанима пруже адекватне 

спознаје и едукација, како би могли да се рекреирају и такмиче. То се остварује ширењем 

мисије рекреативног спорта у руралним срединама путем Олимпијских сеоских игара Србије, 

али се не засотаје ни у урбаним срединама, где се већ дужи низ година одржавају такмичења у 

систему „StreetSport©-а“. За све заинтересоване узрасне категорије којима није пружена 

шанса да се такмичарски испоље, организује се већ низ година и „Дан пешачења“, уз уверење 

да ће се на тај начин, највећи број грађана свих узрасних категорија приволети да вежба.  

Свакако не занемарују се мишљења и размишљања спортских сарадника широм Србије, па се 

тако сваке године организују и „Саветовања“, која су пре свега едукативног карактера, а на 

којима се може чути размена информација људи који делују и раде на теренима рекреативног 

спорта.  

Спорт рекреира тело, али не само да запоставља дух, већ напротив. јача га , постају 

савезници, помажу се и заједно побеђују. 
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Иако је спорт надметање, како са другима, тако и са самим собом, иако се олимпијски мото од 

важности учествовања, невољно или силом прилика „прометнуо“ у такмичарски порив 

надметања, постављање рекорда, бројање медаља..., трагови оног првог су остали у 

„праспорту“, рекреацији, која је задржала примат у задовољству без исцрпљивања и стреса. 

Зато су сви бројни спортски сусрети, који су обавезно необавезни, па чак и необавезно 

обавезни, прелепи примери дружељубља и посвећености појединачним и заједничким 

идеалима.  

Не чуди и не изненађује што бројни прегаоци рекретвног спорта, који су у своје ангажовање 

унели сав жар ентузијазма и посвећености објашњавању „заблуделима“ о потреби да помогну 

пре свега себи, али и да буду пример другима, које је ухватила летаргија, или су због 

краткорочних циљева и чари чулних задовољстава нашли себе у нералној реалности гламура 

риалити игара. 

Велики број ентузијаста из свих крајева наше земље предано и волонтерски „издржава“ у 

придобијању нових, али и сталном анимирању „искусних“ рекреативаца. Интересантни 

детаљи из њихових „животописа“ илуструју њихову свакодневицу, циљеве које су себи 

поставили и посвећеност идеји заједништва и распиривању жара испуњавања живота правим 

вредностима. 

Можда баш зато, један од најпопуларнијих Суботичана, Марко Марјанушић, покретачка снага 

све веће групе истомишљеника из овог града на Палићком језеру, не само да је учесник свих 

скупова Савеза, већ је и важна карика у њиховој организацији. И зато не чуди, што га сви 

знају и што га у трену могу да пронађу, без обзира у ком је делу планете Србије. О 

размишљањима и животним ставовима формираним у свакогодишњим дружењима говори и 

пример једног од Маркових сарадника, Јовице Попова, који је спорту свог града завештао пар 

хектара очевине на најлешем месту између града и језера. 
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Шта рећи о Милени Масксимовић, задуженој за спорт и туризам у Алексинцу. Њена енергија 

и истрајност у савладавању опасних „сцилица“ и „харибдица“ приликом организације ОСИС-

а 2013, када је требало бити домаћин скупу од скоро хиљаду и по „душа“, изазвали су такву 

реакцију градоначелника овог града да је своје присуство као домаћина толиког броја гостију 

претпоставио захтевима службеног протокола којим је тражено да у исто време буде присутан 

на свечаности откривања споменика цару Константину у Нишу. 

Учесници саветовања Савета увек са нестрпљењем очекују нову тему Проф. др Хаџи Милоша 

Видаковића, који је, откривајући везу између физиолошких збивања и менталних појава, 

посебну пажњу посветио аскези у спорту и рекреацији. Његовим виђењем улоге вере у 

одржању здравља ума и тела, могућа су објашњења потребе истрајности и преданости 

опредељивању како за животни позив, тако и за користан начин употребе или злоупотребе 

слободног времена. 

Бранислав Банић, професор и доктор спортских наука, посвећен спортском васпитавању деце 

Аранђеловца, увек је спремни неформални домаћин на свим активностима у овом граду испод 

Букуље, до чијег врха ће ускоро водити прве две стазе, које ће у сарадњи са Хотелом „Извор“ 

и Туристичким савезом, поставити и обележити стручњаци Савеза за рекреативни спорт. 

 Мало ко зна, да је „Савезов“ Нишлија „Жућа“ (тако га сви знају и зову) Рајковић, потомак 

старешине некадашњег „Сокола“ у овом крају, наставио мисију свог оца у окупљању 

младежи и организовању различитих садржаја. Иако не воли да се хвали, ипак је „процурело“ 

сазнање да је свој дугогодишњи хоби скупљања разних етно и других предмета, успео да 

прикаже у веома интересантном сопственом мини музеју. 
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Како са мале временске дистанце оценити улогу претходног Председника Савеза за 

рекреативни спорт? У временима која нису била лака, када се у свим доменима друштвеног 

живота преживљавало уз тешке напоре, одговорне и нимало лаке дужности прихватио се др 

Зоран Станковић, професор и доктор медицинских наука, санитетски генерал-мајор у пензији, 

данас актуелни председник координационог центра за југ Србије. Без обзира на заузетост 

јавним пословима успевао је да окупи ентузијасте, да из године у годину јача Савез и да 

успостављањем релације између своје професије – бриге о здрављу и коришћења слободног 

времена, улије нову енергију свим видовима рекреативног спорта  

Да ли се зна каква је улога Јагодинаца у „српској“ револуцији рекреативног спорта иза које 

стоје тихи, неприметни и ненаметљиви Реља Ненадић, директор Спортског савеза Зоран 

Глигоријевић и Драган Марковић „Палма“, који је дао пример како села могу да буде 

велеградови за своје житеље. Јагодински цвет Драгоцвет са својим базенима и Кончарево са 

спортским теренима, били су успешни организатори ОСИС-а у два наврата, 2004. и 2005. 

године. 

Слободан Настасић из Барајева, Паун Цветковић из Ниша, Србољуб Симоновић из 

Смедеревске Паланке, Небојша Нинић из Лепосавића (члан УО са Косова и Метохије), Драги 

Богдановић и Драги Дамјановић из Жагубице, Снежана Милетић из Ниша, др Миле Мекић, 

др Енвер Међедовић, др Владимир Јорга, др Адем Прељевић, најеминентнији и професуром 

из те области доказани познавалац села, проф. Правног факултета др Милован Митровић и 

многи други, као нпр. др Слободан Романић, који личним примером врхунског спортисте и 

спортског стручњака неспорно припада нашој породици. Вођен жељом да на сваки начин 

допринесе квалитету наших манифестација, није имао проблем да се прихвати и припреме 

казана пасуља за учеснике наших манифестација.  

Сви наведен, али многи други, део су велике породице која упаражњава, пропагира и 

организује рекреативне активности широм наше прелепе Србије, коју, без обзира што у њој 

живимо, треба да сваки дан упознајемо да би је још више волели. 
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