
Савез Србије за боди билдинг, фитнес, бодифитнес, и аеробик 

Бр. 175/2-5/20 

9. 7. 2020. године 

Б е о г р а д 
 

 

На основу члана  63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 114/12, 

14/15 и 68/15),  

Савез Србије за боди билдинг, фитнес, бодифитнес, и аеробик 
 

Обилићев венац 18-20, локал 3.7, Београд 

Објављује и доставља  

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У бр. 1 

Закуп видео, аудио и опреме за осветљење са услугом монтаже, руковања, одржавања и 

демонтаже 

ЈН МВ 1/2020 
 

 

 

Питањe: 

Uvidom u dokumentaciju , primetili smo da nedostaje: “Scenografija prema pravilima Svetske IFBB 
Federacije” t.j.   skica ili plan izrade  

 

 

Одговор:  

 
Одговор на ваше питање је садржан у Правилнику, чији извод објављујемо: 

 

ИФББ ПРАВИЛА ЗА БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕСС 

(извод из правилника преведено са енглеског) 

Одобрено од Међународног конгреса ИФББ, 15. новембра 2014., Брасилиа, Бразил. 

Измењено на основу Међународног конгреса ИФББ за 2018. годину у Бенидорму, 

Шпанија и састанка ЕБФФ / ИФББ 2019. године у Мадриду. 

 

Члан 5 - Оглашавање и оглашавање 

5.1 Оглашавање: 

Организатор међународног такмичења може се оглашавати на такмичењу путем 

натписа и / или транспарента све док се наведено оглашавање не постави у задњи 

центар позорнице и на начин да омета поглед жирија. Знакови и логотипи могу се 

штампати директно на задњем поклопцу позорнице или транспаренти могу бити 

обешени са горњег предњег дела сцене, са сваке или обе стране бине, и / или дуж 

предње ивице бине. Знакови и логотипи могу се пројектовати и на задњем поклопцу 

позорнице или приказивати на екранима постављеним са стране бине. Знакови, екрани 

и / или транспаренти не смеју бити постављени на такав положај да буду унутар 

приказа камере током фотографисања најбољих шест финалиста. 

5.2 Јавност: 



Организатор ће бити одговоран за обезбеђивање да такмичење добије максимални 

публицитет, пре, током и после такмичења. Организатор треба да задржи услуге 

консултанта за односе са јавношћу како би осигурао максимално покривање медија 

путем новина, радија, интернета и телевизије. Пре званичне регистрације / вагања или 

непосредно пре предодређивања, Организатор треба да организује конференцију за 

штампу на којој организатор и главни функционер ИФББ-а могу да обавештавају 

јавност о такмичењу, ИФББ активностима и спортовима бодибилдинга и фитнеса. 

 

Члан 6 - Телевизија и видео 

6.1 Искључива права: 

ИФББ има ексклузивно право да преговара о било којем уговору о телевизијским и / 

или видео правима на Међународном такмичењу. Ако телевизијска и / или видео права 

постану проблем у домаћинству такмичења, Организатор је дужан да одмах обавештава 

ИФББ о овој чињеници и суздржаће се од било каквих једностраних преговора са било 

којом телевизијском и / или видео агенцијом без исказаног претходног одобрење 

ИФББ-а. ИФББ има „прва права“ на било који видеокасета догађаја и, на захтев, 

Организатор ће одмах проследити ИФББ прву копију видео касете која ће се користити 

како ИФББ буде сматрао прикладним. 

6.2 Одговорност: 

Ако преговори између ИФББ-а и организације која нуди уговор о телевизији и / или 

видеу не успију произвести било какву накнаду, ИФББ неће бити одговоран ни за 

једну6 

настали финансијски или други губитак за Организатора или било које придружене 

стране. 

6.3 Расподјела накнада: 

ИФББ ће примати све и све накнаде за телевизију и / или видео записе и обично ће 

доделити наведене накнаде детаљно у одвојеном писаном и потписаном Уговору или 

Уговору са Организатором. 

 

Члан 10 - Услови предодређења и коначног места одржавања 

10.1 Опште информације: 

Сва међународна такмичења одвијат ће се, кад год је то могуће, у позоришном 

простору, комплетно опремљеном позорницом одговарајуће величине, 

професионалним освјетљењем и звуком и разним сједалима. Организатор мора да 

посвети посебну пажњу следећим критичним захтевима: 

10.1.1. 

Оцјењивање би требало да се одржава на уздигнутој бини са оптималном висином од 

80-100 цм, ширином од 16-24 м и дубином од 6-8 м. Ако место за састанке има велику 

равну површину за седење без везаног седишта, бина мора бити на оптималној висини 

од 1,0 метра. Ако је степен виши од тога, места судија такође морају бити подигнута 

тако да се њима омогући потпуни преглед такмичара. Врх позорнице треба прекрити 

обичним сивим тепихом, а предњу и бочне стране крпом, облогама или бојом. 

10.1.2 Позадина: 

Позадина позорнице треба да буде неутралне, не ометајуће боје, по могућности тамно 

плава или црна и мат боја. На њему морају бити истакнути лого ИФББ, логотипи 

званичних спонзора ИФББ и назив догађаја. Лого ове федерације који се организује 

такође се може приказати на овом подручју; међутим, ни они не би требали бити у 

таквом положају да би ометали поглед судија или фотографа. Организатор не сме 

дозволити да се на овом простору приказују натписи и / или транспаренти, међутим 

наведени натписи и / или транспаренти могу бити обешени са горње предње стране 



позорнице, на једној или обе предње стране бине, дуж предње стране позиционирање 

постоља, или уз предњу ивицу бине, и / или било које друго место које не омета поглед 

судаца и фотографа на такмичаре. 

10.1.3 Звук: 

Звучни систем ће бити таквог квалитета да обезбеђује репродукцију музике такмичара 

на најбољи професионални начин. Организатор ће такође бити одговоран за 

обезбеђивање да музика сваког такмичара крене тачно тамо где треба и на ред. Где је то 

могуће, контроле звучног система / озвучење треба да буду смештене у бекстејџу, на 

истој страни бине у коју улазе такмичари, обично лево од позорнице (када се гледа са 

предње стране). Микрофони морају бити обезбеђени за главног судију ИФББ-а, 

заповједника церемоније и експедитора на позорници (најбоље руке). 

10.1.4 Осветљење: 

Позориште ће бити опремљено једним универзалним системом осветљења, који 

равномерно осветљава целу сцену. Ако је то немогуће, потребне су две основне 

поставке осветљења. Први је потребан за расветљавање комплетног распореда свих 

такмичара када су први пут изведени пред судије. Други се мора усредсредити на 

централни део позорнице (широк 10 м, од предњег дела позорнице до задњег зида) за 

појединачне позирајуће рутине, поређења, поседу и церемонију доделе награда. Важно 

је избегавати простор у сенци на бини. Просечна осветљеност на бини требало би да 

буде на нивоу од 4500 - 5000 лук. 

10.1.5 Седење: 

Организатор мора осигурати да свим судијама и гледаоцима буде јасан и несметан 

приказ целих фигура свих такмичара који су на позорници. Судије и статистичари 

морају бити удаљени од гледалаца. Фотографима и телевизијском и / или видео особљу 

не сме се ометати поглед судија. 

10.1.6 Мастер церемоније: 

Мастер церемоније игра значајну улогу у имиџу који ИФББ жели представити широј 

јавности на свим Међународним такмичењима. Из тог разлога, МЦ треба да има 

позадину јавног говора или да буде удобан у својој улози „модератора“ пред публиком 

и да мора бити вешт у руковању импровизованим 

ситуације. МЦ би требао имати трибину звучника са микрофоном, смјештену са стране 

позорнице са које такмичари улазе. Такмичари би требали ући на позорницу лево и 

изаћи с позорнице десно (ако се гледају са предње стране). 

10.1.7 Подручје за загревање такмичара: 

Организатор ће такмичарима обезбедити гардеробу и праонице / тушеве. Поред 

простора за свлачионицу и поред бине требало би постојати простор у којем Екпедитор 

може да окупи такмичаре пре него што их изведе на бину. У области маршарења 

организатор ће обезбедити одговарајућу количину опреме за такмичаре са којима ће се 

загрејати пре наступа. Требало би да постоје решетке различитих тежина, неколико 

пари бучица различите тежине, подесиве клупе итд. Такође је потребно и неколико 

огледала, посебно на женским такмичењима и пуно папирних пешкира плус корпе са 

отпадним папиром. 

10.1.8 Инспекција: 

Главни судија ИФББ-а прегледа мјесто одржавања такмичења прије почетка 

предодређивања како би се утврдила спремност објекта. 

10.1.9 Комуникације: 

Организатор ће бити одговоран за снабдевање довољном количином комуникацијске 

опреме (тј. Слушалице / микрофони, токи-токији) који ће их користити екпејдори у 

бацкстаге-у. 

10.1.10 Уред / Фотокопирни апарат: 



Организатор ће бити одговоран за обезбеђивање канцеларије у комплету са рачунаром / 

штампачем и фотокопир уређајем са додатним тонером који ИФББ држи у резерви за 

време трајања међународног такмичења. 

10.1.11 Вода: 

Организатор ће обезбедити довољне количине још увек (без гаса) воде за употребу у 

позадини од стране експектора и спортиста. 

10.1.12 Медицинска хитност: 

Организатор ће обезбедити да медицинско особље и превоз у хитним случајевима буду 

доступни за употребу током читавог трајања Предодређивања и Финала. 

10.1.13. Приступ за бацкстаге / гардеробу: 

Приступ закулисном дијелу / свлачионици строго је ограничен само на основно особље. 

Неће бити дозвољени супружници, дечки, девојке, чланови породице или рођаци. 

Тренери и тренери који помажу спортистима у свлачионици морају бити истог пола као 

и спортисти којима помажу. Ни под којим условима тренеру, тренеру или било којој 

другој особи неће бити дозвољено да у свлачионици помогне било којем такмичару 

супротног пола. 

10.1.14 Камере / видео траке: 

Камере и уређаји за видео касете строго су забрањени у закулисном дијелу / 

свлачионици, осим ако их користи одговарајуће признато новинарство и, у сваком 

случају, ови уређаји строго су забрањени у зони гардеробе. 

10.1.15 Контрола приступа: 

ИФББ задржава право да контролише приступ бацкстаге-у током предодређивања и 

финала. ИФББ може издати пропуснице за контролу приступа (зелене карте) свакој 

националној федерацији. Ови пропусници ће се обично дистрибуирати на састанку 

менаџера тима, који се одржава непосредно пре званичне регистрације спортиста. 

Прецизни захтеви за место су наведени у „ИФББ организационим смерницама за 2016.“ 
 

 

У даљем току, достављамо фотографије: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

_____________  

Предраг Бићанин 


