
 

 
 
У складу са овлашћењем министра одбране,  29.12.2017. године пуковник Слађан Ристић, 
начелник Управе за традицију, стандард и ветеране у име Министарства одбране потписао 
је Уговор о сарадњи са „FitPass“ Емерго спорт д.о.о. из Београда. 
 
„FitPass“ Емерго спорт д.о.о. представља јединствен концепт приступа у више од 600 
спортских објеката у Србији по цени само једне чланарине на основу персонализоване 
картице. Уз „FitPass“ картицу запослени у Министарству одбране и Војсци Србије, на 
основу Уговора о сарадњи, по цени од 2000 динара добијају 30/31  појединачан улазак 
месечно, уз могућност уступања дневног уласка свом детету до 14 година старости и 
могућност куповине још једне додатне „FitPass“ картице за члана породице старости преко 
16 година под истим условима који важе и за запосленог.  
 
Такође, за наше запослене омогућена је куповина годишње картице по цени од 22.000,00 
динара уз могућност плаћања путем административне забране на 12 месечних рата при 
чему се подразумева могућност уступања дневног уласка свом детету до 14 година 
старости и могућност куповине још једне овакве „FitPass“ картице за члана породице 
старости преко 16 година. 
 
„FitPass“ картица омогућава приступ разним спортским центрима, теретанама, базенима, 
јога и фитнес центрима, плесним студијима и многим другим објектима. Нашим 
запосленима омогућено је да направе савршену комбинацију теретане, базена, борилачких 
вештина или плеса по цени једне месечне чланарине. На овај начин позитивно се утиче на 
здравље, па самим тим и на повећање своје ефикасности, као и на умањење последица 
стреса.  
 
Куповина картице вршиће се online, путем посебне странице за пријаву за запослене у 
Министарству одбране и Војсци Србије, на интернет адреси www.fitpass.rs/moivs или 
доласком у просторије даваоца услуга, адреса Обилићев венац 18-20, ТЦ City passage у 
Београду. 
 
Крајњи корисник услуге, запослени у МО и ВС, који жели да купи „FitPass“  картицу у 
обавези је да се идентификује даваоцу услуга постављањем скенираног приказа војне 
легитимације/идентификационе картице или оверене потврде о запослењу на страници за 
пријаву или давањем на увид војне легитимације/идентификационе картице или оверене 
потврде о запослењу када се картица купује доласком у просторије даваоца услуга у 
Београду. 
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Такође, уколико се картица купује за члана породице старости изнад 16 година потребно је 
приложити оверену потврду којом се потврђује да је запослени у радном односу у 
Министарству одбране и Војсци Србије, са назначеном сврхом издавања потврде за коју се 
иста издаје (сврха: ова потврда издаје се ради регулисања добијања FitPass 
персонализоване картице за дете/супружника и у друге сврхе се не може користити). 
 
 
Детаљне информације о спортским објектима који су поседовањем „FitPass“ 
персонализоване картице на располагању могу се наћи на интернет адреси www.fitpass.rs. 
 
 
Београд,  
29. децембар 2017. године. 
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