ПЕРСПЕКТИВЕ И ИЗАЗОВИ РАЗВОЈА
ПАРАОЛИМПИЈСКОГ СПОРТА У СРЕМУ

САДРЖАЈ
УВОД............................................................................................................. 5
1. ПОЗИЦИЈА ПАРАОЛИМПИЈСКОГ СПОРТА ......................................... 6
У СИСТЕМУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УРЕДБA О НАЦИОНАЛНИМ СПОРТСКИМ............................................ 10
ПРИЗНАЊИМА И НОВЧАНИМ НАГРАДАМА
2. УТИЦАЈ ФИНАНСИРАЊА ПАРАОЛИМПИЈСКОГ............................... 18
СПОРТА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
3. ПЕРСПЕКТИВЕ И ИЗАЗОВИ У РАЗВОЈУ.............................................. 22
ПАРАОЛИМПИЈСКОГ СПОРТА У СРЕМУ
4. ЗАКЉУЧАК............................................................................................. 28

УВОД
Република Србија је одмах након успостављања државности ушла у процес дефинисања
простора система спорта, па је у том смислу јасно дефинисан и простор параолимпијског
спорта. У делу описа тренутне позиције параолимпијског покрета у Републици Србији јасно
ћемо приказати како то системско уређење изгледа, али у овом уводном делу морамо рећи
да је Република Србија за свој однос према параолимпијском спорту и уопште за однос према
спортистима са инвалидитетом – било да се ради о параолимпијским или неолимпијским
дисциплинама – добила највише оцене од стране Европске спортске комисије током
скрининга у процесу придруживању Европској унији и то у оквиру поглавља 26. Сви
позитивни законски прописи потпуно су усаглашени с међународним документима којима
је дефинисана и позиција спортиста особа са инвалидитетом, где је Србија у дефинисању
тих стандарда отишла и корак даље нарочито у систему награђивања параолимпијских
спортиста за остварене резултате на европским, светским првенствима и параолимпијским
играма.
Пре почетка рада на овом пројекту, основна идеја била је да се након истраживања приреди
едукативни материјал који би био усмерен ка информацијама за тренере – како и на који
начин треба радити са спортистима особама са инвалидитетом. Међутим, како су резултати
истраживања указивали на сасвим други сегмент уочених проблема, променили смо смер ка
којем овај материјал треба да иде. Наиме, истраживање нам је показало да се регион Срема
сусреће с проблемом малог броја спортиста особа са инвалидитетом, које су укључене у
редован систем бављења спортом, затим су ту проблеми такмичења, недостатка или
неприлагођене инфраструктуре, непостојања специјализованих спортских клубова који се
баве параолимпијским спортом и коначно проблем недовољног едукованог стручног кадра
из ове области. Зато ће и сам материјал више бити окренут ка налажењу модела за стварање
основних услова за бављење спортом особа са инвалидитетом и анимирању јавности колика
је важност и значај масовнијег укључивања у систем спорта особа са инвалидитетом, које у
овом тренутку нису активне у том систему.
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1. ПОЗИЦИЈА ПАРАОЛИМПИЈСКОГ СПОРТА У СИСТЕМУ
СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Систем спорта у Републици Србији дефинисан је још 2011. године када је после готово 15
година написан нови Закон о спорту, који је морао уважити чињеницу промене до тада
актуелног друштвеног и политичког система. Наиме, 2006. године, Србија је постала
независна држава и овај закон је морао да уважи чињеницу постојања неколико веома
важних кровних спортских организација које су биле активне како тада ‒ на савезном нивоу,
тако и на нивоу Републике и јединица локалних самоуправа.
Током дискусије о томе за какав систем спорта ће се Република Србија одлучити, дошло се
до коначног решења да то буде ‒ као што је то и дефинисано у европским документима
попут „Европске спортске повеље” ‒ пирамидалан, неконсолидован систем спорта. Овакав
систем спорта на врху своје пирамиде има три невладине спортске организације као
главне партнере држави Србији у уређењу система спорта, а то су Спортски савез Србије,
Олимпијски комитет Србије и Параолимпијски комитет Србије. Како је систем спорта
дефинисан у Републици Србији, може се видети у графикону бр.1.
Скупштински одбор
за спорт
Заводи за спорт

Влада Републике
Србије

Антидопинг
агенција Србије

Министарство
омладине и спорта

Национални
Савет за
спречавање
негативних појава
у спорту
Савет за спорт

Спортски савез
Србије
Национални грански
савези неолимпијских
спортова

Територијални
спортски савези

Рекреативни спорт

Спортски клубови
олимпијских, не
олимпијских и
параолимпијских
спортова

Олимпијски комитет
Србије

Параолимпијски
комитет Србије

Национални грански
савези олимпијских
спортова

Национални
грански савези
поараолимпијских
спортова

У првом делу приказаног графикона јасно се види разлика између ингеренција и послова
јавног сектора и невладиног сектора. Управо овакав систем се јасно може видети и препознати
у Закону о спорту из 2011.1 али и у Закону о спорту из 2016.2 године. Брига о спортистима
особама са инвалидитетом јасно је дефинисана у свим члановима Закона о спорту, јер они
нису ни по чему одвојени из јединственог система спорта у Републици Србији. То даље значи
да клубови, па и спортски клубови који гравитирају у сремском региону имају иста права
али и обавезе као и све друге спортске организације. Дакле, имају права на финансирање
њихових програма с позиције јединица локалних самоуправа, Аутономне покрајине
Војводине и коначно Министарства омладине и спорта с позиције Републике. О самом
систему финансирања ћемо више говорити у наредном поглављу. Наведене установе имају
задатак да тако на један конзистентан начин пружају перманентну подршку спортистима
особама са ивалидитетом и доприносе постизању што бољих спортских резултата.
Због ове чињенице, али и због других позитивних сегемената у параолимпијском спорту
у претходних неколико година дошло је до експанзије параолимпијских резултата како на
европским и светским првенствима, тако и на параолимпијским играма. Међутим, када
говоримо о системској „државној” бризи о параолимпијском спорту и спорту уопште, морамо
навести неколико сегмената те институционалне подршке који и те како позитивно утичу на
развој и унапређивање параолимпијског покрета у Србији. Наиме, држава Србија има јасно
дефинисану структуру те подршке па се тако као главни координатор свих активности у том
систему спорта, а у име Владе Републике Србије, налази Министарство омладине и спорта.
Као „продужена рука” надлежног министарства у систему спорта постоје још три државна
органа, а то су Републички завод за спорт и медицину спорта, Завод за спорт и медицину
спорта Аутономне покрајине Војводине и Антидопинг агенција Србије.
Наведене државне институције имају задатак да се баве праћењем здравственог стања као
и анализoм моторичких, психолошких перформанси уз анализу максималних капацитета
спортиста. Како је и Законом о спорту јасно препозната здравствена заштита спортиста као
веома важан сегмент, јасно је дифинисана обавеза да и параолимпијци из целе Србије, па
самим тим и из Срема, имају права али и обавезу да своје годишње прегледе обављају у
једној од здравствених институција у њиховој јединици локалне самоуправе, а да посебна
тестирања спроводе у Заводу за спорт и медицину спорта у Новом Саду. То даље значи да је
ова институција обезбедила све услове да се спортисти особе са инвалидитетом тестирају
по највишим стандардима како би им се пратила форма али и дале препоруке за даље
напредовање и усавршавање. Ова институција пружа услуге и израде препорука за исхрану
и психолошку припрему тј. даје читав сет мера потребних за развој и унапређивање рада
спортиста било да су оне особе са инвалидитетом или без инвалидитета.
1 Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 24/2011 од 4.4.2011. године.
2 Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 10/2016 од 8.2.2016. године.

Графикон бр.1
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Овакав вид системске подршке, нарочито онима најбољима који освајају медаље на
Параолимпијским играма, и те како је значајан јер спортисти параолимпијци јесу осетљива
група спортиста: поред максималних напора којима се излажу, а самим тим и могућности
повреда, они се боре и са својим инвалидитетом који додатно утиче на општи статус и стање
спортиста.
Друга веома важна државна институција која пружа подршку и помоћ врхунским спортистима
параолимпијцима јесте Антидопинг агенција Србије, која својим активностима покрива целу
територију Републике Србије, па и регион Срема. Ова агенција, поред улоге контролора, има
и едукативне активности па тако категорисани спортисти параолимпијци који су стипендисти
Министарства омладине и спорта имају обавезу два пута годишње да се едукују на тему
допинга у спорту. Како се ради о веома осетљивој популацији спортиста, параолимпијцима
се поклања посебна пажња јер коришћење медикамената за њихово лечење или системске
болести једноставно мора бити у складу с поштовањем антидопинг кода Светске антидопинг
агенције (МА^А).
Један од веома важних чинилаца стварања опште добре климе за развој параолимпијског
спорта у Републици Србији јесте и законско уређење сегмента награђивања за постизање
врхунских спортских постигнућа у параолимпијском спорту. Још од 2006. године успостављен
је систем награђивања спортисткиња и спортиста за освајање медаља на европским и
светским првенствима и у овом случају и параолимпијским играма. Овај систем награђивања
је дефинисан законом о спорту, а ближе је уређен Уредбом о националним спортским
признањима и новчаним наградама. Ова уредба је доживела неколико промена, а тренутно
важећа је из марта 2016. године.3

То даље значи да ако параолимпијке и параолимпијци освоје медаљу на европским и
светским првенствима или на параолимпијским играма, следује их двоструко награђивање.
Једно се односи на једнократну награду коју спортисти добијају одмах након оствареног
резултата док се друга, у виду доживотног националног признања, добија након што
спортисти наврше 40 година старости и ово признање у виду новчане помоћи се не наслеђује
па тако нема статус „пензије” како се у јавности често и назива. Свакако, на овај начин
параолимпијци су потпуно изједначени са спортистима без инвалидитета и за такву врсту
вођења јавне политике Република Србија је добила похвале Европске спортске комисије
током већ поменутог процеса скрининга.
Оваква политика државе довела је до повећаног броја спортисткиња и спортиста који
наступају у параолимпијским спортовима, али је и привукла већи број спортских стручњака
који сада раде с најтрофејнијим спортистима. Сматрамо да саставни део овог документа
треба да буде и Уредба о којој смо говорили, па је тако и представљамо у оригиналној
верзији.
На основу члана 124. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), Влада
доноси Уредбу о националним спортским признањима и новчаним наградама.

Пре него што дамо основне информације о самој уредби, морамо напоменути да је
Република Србија једна од ретких држава у Европи али и у свету која се није одлучила за
„позитивну дискриминацију”. О чему се заправо ради?
Анализом података како се награђују спортисти особе са инвалидитетом за постигнуте
врхунске резултате у области спорта, нашли смо да се у многим земљама примењује
институт „позитивне дискриминације” тј. резултат параолимпијаца се вреднује са 30% од
новчане вредности резултата спортисте без ивалидитета. Република Србија није се одлучила
за такав модел награђивања, већ је потпуно изједначила вредновање резултата спортиста са
инвалидитетом или без њега.

3 Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС”, бр. 22/2016 од 4.3.2016. године, а ступила је на снагу 12.3.2016.
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УРЕДБA О НАЦИОНАЛНИМ СПОРТСКИМ ПРИЗНАЊИМА
И НОВЧАНИМ НАГРАДАМА
Члан 1.
Овом уредбом утврђују се ближи услови, начин исплате и висина националних спортских
признања и новчаних награда за посебан допринос развоју и афирмацији спорта.

Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:
1) спортиста јесте држављанин Републике Србије који је као члан сениорске прве А селекције
националне спортске репрезентације Републике Србије наступао најмање једанпут на
утакмицама, односно појединачним такмичењима одржаним у оквиру међународног
спортског такмичења на којем је остварен релевантан спортски резултат у смислу ове уредбе;
2) главни тренер екипе јесте тренер сениорске прве А селекције националне спортске
репрезентације Републике Србије у одређеном колективном спорту, који у својству главног
тренера националне спортске репрезентације припрема екипу за међународно спортско
такмичење, води екипу, пријављен је за такмичење по спортским правилима међународног
спортског савеза у чијој надлежности се одржава релевантно спортско такмичење и физички
присуствује утакмицама, односно мечевима на том релевантном спортском такмичењу;
3) тренер спортисте јесте тренер сениорске прве А селекције националне спортске
репрезентације Републике Србије у одређеном индивидуалном спорту, који у својству
индивидуалног тренера одређеног спортисте у репрезентацији, припрема спортисту за
међународно спортско такмичење, издаје спортисти упутства за наступ на том такмичењу,
пријављен је за такмичење по правилнику међународног спортског савеза у чијој
надлежности се одржава релевантно спортско такмичење и физички присуствује мечевима
који се одржавају на том такмичењу;
4) релевантан спортски резултат представља златна, сребрна или бронзана медаља освојена
на Олимпијским играма, Параолимпијским играма, Шаховској олимпијади, светским и
европским првенствима у олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама и
светски рекорд у олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама, као и учешће у
финалу ДЕЈВИС купа или ФЕД купа Међународне тениске федерације;

6) спортска организација јесте спортско удружење или спортско привредно друштво са
седиштем на територији Републике Србије која у оквиру европског клупског првенства
највишег нивоа према критеријумима надлежног међународног спортског савеза, у
спортовима прве категорији према Националној категоризацији спортова, оствари
релевантан спортски резултат;
7)
олимпијским, односно параолимпијским спортским дисциплинама сматрају се
спортске дисциплине из олимпијских, односно параолимпијских спортских грана које су
на програму летњих и зимских олимпијских, односно параолимпијских игара, које утврђује
Међународни олимпијски комитет, односно Међународни параолимпијски комитет за сваки
четворогодишњи олимпијски, односно параолимпијски циклус. Термини којима се у овој
уредби означавају лица (спортисти и тренери) у граматичком мушком роду, подразумевају
природни мушки и женски род лица на која се односе.

Члан 3.
Национално спортско признање додељује се спортистима, држављанима Републике Србије,
који као чланови националне спортске репрезентације Републике Србије освоје медаљу
на Олимпијским играма, Параолимпијским играма, Шаховској олимпијади, светским и
европским првенствима у олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама,
или су били, односно буду носиоци светског рекорда у олимпијским и параолимпијским
спортским дисциплинама, или постану финалисти ДЕЈВИС купа или ФЕД купа Међународне
тениске федерације.

Члан 4.
Национално спортско признање додељује се у виду дипломе и доживотног месечног
новчаног примања у висини:
1) три просечне нето зараде у Републици Србији за месец децембар претходне године,
према подацима републичког органа надлежног за послове статистике- за златну медаљу на
Олимпијским играма, Параолимпијским играма или Шаховској олимпијади;
2) две и по просечне нето зараде у Републици Србији за месец децембар претходне године,
према подацима републичког органа надлежног за послове статистике - за сребрну медаљу
на Олимпијским играма, Параолимпијским играма, Шаховској олимпијади или за златну
медаљу на светском првенству у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини,
или за освојени ДЕЈВИС куп или ФЕД куп Међународне тениске федерације;

5) екипу чине чланови националне спортске репрезентације Републике Србије (спортисти
пријављени за такмичење по спортским правилима надлежног међународног спортског
савеза у чијој надлежности је одржано такмичење и главни тренер екипе);

3) две просечне нето зараде у Републици Србији за месец децембар претходне године,
према подацима републичког органа надлежног за послове статистике- за бронзану медаљу
на Олимпијским играма, Параолимпијским играма, Шаховској олимпијади или за сребрну
медаљу на светском првенству у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини
или за златну медаљу на европском првенству у олимпијској или параолимпијској спортској
дисциплини или за светски рекорд у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини;
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4) једну и по просечну нето зараду у Републици Србији за месец децембар претходне
године, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике- за бронзану
медаљу на светском првенству у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини или
за сребрну медаљу на европском првенству у олимпијској или параолимпијској спортској
дисциплини;
5) једну просечну нето зараду у Републици Србији за месец децембар претходне године,
према подацима републичког органа надлежног за послове статистике- за бронзану медаљу
на европском првенству у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини. У случају
да спортиста који је стекао право на национално спортско признање, а након постизања
релевантног спортског резултата у смислу ове уредбе, наступи на спортском такмичењу
за репрезентацију стране државе, односно страног националног спортског савеза или као
индивидуални представник стране државе, односно страног националног спортског савеза
висина националног спортског признања трајно се умањује за 25% у односу на износ из
става 1. тач. 1)-5) овог члана.
У случају да спортиста током спортске каријере оствари више спортских резултата који
представљају основ за доделу националног спортског признања, као основ за доделу тог
признања узеће се у обзир најбољи (највреднији) спортски резултат.

Члан 5.
Новчана награда за постигнуте спортске резултате у олимпијским и параолимпијским
спортским гранама додељује се спортистима и тренерима држављанима Републике Србије,
који као чланови националне спортске репрезентације Републике Србије на Олимпијским
играма, Параолимпијским играма, Шаховској олимпијади и светским и европским
првенствима у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини освоје једну од
медаља или постану финалисти ДЕЈВИС купа или ФЕД купа Међународне тениске федерације.
У случају да спортиста и тренер, на истом такмичењу, остваре више спортских резултата који
представљају основ за доделу новчане награде из става 1. овог члана, доделиће им се једна
новчана награда за најбољи (највреднији) спортски резултат остварен на том такмичењу.

Члан 6.
За освојену медаљу у екипним или појединачним спортовима на Олимпијским играма,
Параолимпијским играма и на Шаховској олимпијади додељује се новчана награда за сваког
освајача медаље и главног тренера екипе, тј. тренера спортисте у износу од:
1) 45.000 евра у динарској противвредности, за златну медаљу у појединачном спорту,
односно 40.000 евра у екипном спорту;
2) 40.000 евра у динарској противвредности, за сребрну медаљу у појединачном спорту,
односно 35.000 евра у екипном спорту;
3) 35.000 евра у динарској противвредности, за бронзану медаљу у појединачном спорту,
односно 30.000 евра у екипном спорту.
Новчане награде из става 1. тач. 1)-3) овог члана исплаћују се у динарској противвредности
по средњем курсу Народне банке Србије важећим на дан исплате.
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Члан 7.
За освојену медаљу на светском првенству у екипним или појединачним спортовима у
олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини, или за учешће у финалу ДЕЈВИС
купа или ФЕД купа Међународне тениске федерације, додељује се новчана награда за сваког
освајача медаље и главног тренера екипе, тј. тренера спортисте у износу од:
1) 30.000 евра у динарској противвредности, за златну медаљу;
2) 25.000 евра у динарској противвредности, за сребрну медаљу;
3) 20.000 евра у динарској противвредности, за бронзану медаљу.
Новчане награде из става 1. тач. 1)-3) овог члана исплаћују се у динарској противвредности
по средњем курсу Народне банке Србије важећим на дан исплате.

Члан 8.
За освојену медаљу на европском првенству у екипним или појединачним спортовима у
олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини, додељује се новчана награда за
сваког освајача медаље и главног тренера екипе, тј. тренера спортисте у износу од:
1) 20.000 евра у динарској противвредности, за златну медаљу;
2) 15.000 евра у динарској противвредности, за сребрну медаљу;
3) 10.000 евра у динарској противвредности, за бронзану медаљу.
Новчане награде из става 1. тач. 1)-3) овог члана исплаћују се у динарској противвредности
по средњем курсу Народне банке Србије важећим на дан исплате.

Члан 9.
За освојено европско клупско првенство највишег нивоа према критеријумима надлежног
међународног спортског савеза, у спортовима прве категорији према Националној
категоризацији спортова, додељује се спортској организацији новчана награда у износу који
одреди Влада посебном одлуком.

Члан 10.
Национално спортско признање и новчана награда за освојену медаљу на светском или
европском првенству у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини додељују
се само за резултате остварене у првој А националној сениорској спортској репрезентацији
Републике Србије.
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Члан 11.
Влада, на предлог министарства надлежног за спорт (у даљем тексту: Министарство), доноси
решење о додели националног спортског признања, односно новчане награде. Право на
национално спортско признање спортиста остварује од дана доношења решења о додели
тог признања, с тим да се доживотно месечно новчано примање из члана 4. став 1. ове
уредбе исплаћује спортисти након навршених 40 година живота спортисте. Национално
спортско признање може се истом спортисти доделити само једном. Против решења Владе
из става 1. овог члана може се водити управни спор.

Члан 12.
На основу решења Владе о додели националног спортског признања, односно новчане
награде из члана 11. став 1. ове уредбе Министарство закључује са спортистом, тренером,
односно спортском организацијом која је постигла релевантни спортски резултат уговор о
исплати доживотног месечног новчаног примања, односно новчане награде. Доживотно
месечно новчано примање из члана 4. ове уредбе исплаћује се из средстава буџета Републике
Србије опредељених на разделу Министарства. Новчана награда из чл. 6, 7. и 8. ове уредбе
исплаћује се из средстава буџета Републике Србије опредељених на разделу Министарства.

Члан 13.

Уз захтев из става 1. овог члана подносе се следећи докази:
1) документа којима се од стране надлежног националног спортског савеза или надлежног
међународног спортског савеза потврђује да је спортиста или тренер, односно спортска
организација учествовао на одговарајућем међународном спортском такмичењу у складу са
спортским правилима надлежног националног и међународног спортског савеза и да је на
њему остварио релевантан спортски резултат;
2) уверење о држављанству Републике Србије спортисте, односно тренера у тренутку
подношења захтева;
3) овлашћење спортисте, односно тренера да надлежни национални спортски савез може
у његово име и за његов рачун поднети захтев за доделу националног спортског признања,
односно новчане награде.
Захтев из става 1. овог члана подноси спортиста, тренер, односно заступник спортске
организације који је остварио релевантан спортски резултат или по овлашћењу спортисте,
односно тренера надлежни национални спортски савез чији је спортиста, односно тренер
члан. Министарство у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева из става
1. овог члана доставља Влади предлог за доделу националног спортског признања,
односно новчане награде.

Члан 14.

Захтев за доделу националног спортског признања, односно новчане награде подноси
се Министарству у писаној форми у року од 30 дана од дана завршетка међународног
спортског такмичења на коме је постигнут релевантан спортски резултат, односно у року од
30 дана од дана службеног признавања постигнутог светског рекорда од стране надлежног
међународног спортског савеза. Захтев из става 1. овог члана обавезно садржи податке о:
1) имену и презимену и јединственом матичном броју спортисте, односно тренера који
подноси захтев;
2) називу и седишту спортске организације која подноси захтев и имену и презимену и
јединственом матичном броју заступника спортске организације;
3) надлежном националном спортском савезу у чијој националној спортској репрезентацији
је спортиста, односно тренер постигао релевантни спортски резултат, односно у који је
спортска организација учлањена;
4) називу, времену и месту одржавања спортског такмичења на коме је постигнут релевантни
спортски резултат;
5) учесталости одржавања спортског такмичења (сваке године, сваке друге године, сваке
четврте године);
6) називу надлежног међународног спортског савеза или друге организације
надлежне за одржавање спортског такмичења на коме је постигнут релевантни
спортски резултат;
7) броју и врсти освојених медаља;
8) називу банке и броју текућег рачуна на који треба извршити исплату националног
спортског признања, односно новчане награде.

Уколико носилац националног спортског признања својим понашањем или учешћем у
активностима које нису у складу са законом, спортским правилима или другим општим
актима организација у области спорта штети угледу спорта, и на тај начин, угледу Републике
Србије, Влада може, на предлог Министарства, решењем одлучити да не додели, односно
укине национално спортско признање. Против решења Владе из става 1. овог члана може се
водити управни спор.

14

15

Члан 15.
Спортисти и тренери који су стекли право на национално спортско признање по прописима
који су били на снази до дана ступања на снагу ове уредбе, настављају да остварују то
право у складу са прописом по коме су га и остварили. Спортисти који су до дана ступања
на снагу ове уредбе постигли релевантни спортски резултат из члана 123. став 1. Закона о
спорту (“Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 - др. закон) и који су тај резултат пријавили
Министарству до рока прописаног Уредбом о националним спортским признањима и
новчаним наградама (“Службени гласник РС”, бр. 8/13 и 7/15) могу поднети захтев за доделу
националног спортског признања у складу са чланом 13. ове уредбе у року од 90 дана
од дана ступања на снагу ове уредбе, с тим да се доживотно месечно новчано примање
исплаћује спортисти након навршених 40 година живота спортисте и у износу утврђеном
уредбом која је била на снази у тренутку постизања релевантног спортског резултата.
Спортисти који, по ступању на снагу ове уредбе, остваре вреднији резултат у односу на
резултат по основу којег су већ актом Владе стекли право на национално спортско признање,
могу поднети захтев за усклађивање тог права пошто наврше 40 година живота, у складу са
овом уредбом.

Члан 16.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о националним спортским
признањима и новчаним наградама (“Службени гласник РС”, бр. 8/13 и 7/15).

Члан 17.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Србије”.

05 број 110-2281/2016 У Београду,
3. марта 2016. године

Влада
Председник, Александар Вучић, с.р.
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2. УТИЦАЈ ФИНАНСИРАЊА ПАРАОЛИМПИЈСКОГ СПОРТА У
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

18,00%
18,00%

У графикону бр. 3 јасно се види проценат издвајања
програме из области спорта
ChartзаTitle
Title
Chart
по свакој општини.
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14,00%
12,00%
12,00%
10,00%
10,00%
8,00%
8,00%
6,00%
6,00%
4,00%
4,00%
2,00%
2,00%
0,00%
0,00%

Ада
Ada
Александровац
Aleksandrovac
Алексинац
Aleksinac
Алибунар
Alibunar
Аранђеловац
Aranđelovac
Бабушница
Babušnica
Бачки Петровац
Bački Petrovac
Бела Црква
Bela Crkva
Бела Паланка
Bela Palanka
Блаце
Blace
Голубац
Golubac
Горњи Милановац
Gornji Milanovac
Ивањица
Ivanjica
Кањижа
Kanjiža
Кладово
Kladovo
Кнић
Knić
Ковачица
Kovačica
Крагујевац
kragujevac
Крушевац
Kruševac
Лебане
Lebane
Љиг
Ljig
Лозница
Loznica
Мајданпек
Majdanpek
Мало Црниће
Malo Crniće
Медвеђа
Medveđa
Неготин
Negotin
Ниш
Niš
Нова Варош
Nova Varoš
Нови Пазар
Novi Pazar
Нови Сад
Novi Sad
Панчево
Pančevo
Параћин
Paraćin
Пирот
Pirot
Пожаревац
Požarevac
Прибој
Priboj
Пријепоље
Prijepolje
Прокупље
Prokuplje
Рашка
Raška
Рума
Ruma
Шабац
Šabac
Шид
Šid
Сјеница
Sjenica
Смедеревска Паланка
Smederevska Palanka
Сомбор
Sombor
Сремска Митровица
Sremska Mitrovica
Сремски Карловци
Sremski Karlovci
Суботица
Subotica
Свилајнац
Svilajnac
Темерин
Temerin
Тител
Titel
Топола
Topola
Трговиште
Trgovište
Трстеник
Trstenik
Тутин
Tutin
Уб
Ub
Ужице
Užice
Ваљево
Valjevo
Велика Плана
Velika Plana
Велико Градиште
Veliko Gradište
Власотинце
Vlasotince
Врање
Vranje
Врбас
Vrbas
Жабари
Žabari
Жагубица
Žagubica
Зајечар
Zaječar
Зрењанин
Zrenjanin

Када говоримо о финансирању спорта у јединицама локалних самоуправа, не постоје разлике
између спортских организација које се баве параолимпијским спортом и оних који се баве
тренирањем спортиста без инвалидитета тј. вредновање њихових програма и њиховог
финансирања зависи од критеријума за категоризацију. То ће рећи да параолимпијски
спорт дели судбину свих других спортских организација у смислу малих буџета, што
доводи до голог „преживљавања” спортских клубова. Наиме, систем финансирања спорта
у јединицама локалних самоуправа већ годинама је централна тема Сталне конференције
градова и општина (СКГО) која покушава да путем истраживања и анализе прикаже како се
расподељује буџет на локалу и како да се унапреди систем финансирања на нивоу јединица
локалних самоуправа. На тај начин, СКГО жели да подигне свест доносилаца одлука на нивоу
јединица локалних самоуправа о значају равноправније расподеле локалних буџета како би
и све спортске организације чији спортисти постижу евидентне спортске резултате из буџета
на годишњем нивоу биле финансиране путем програма онако како то својим резултатима
и заслужују. СКГО је својим активностима довела до тога да се из буџета ЈЛС издаваја све
више новца у процентуалном смислу. Тако су јединице локалних самоуправа (ЈЛС) у 2013.
издвајале у просеку 3,15% средстава из буџета за програме из области спорта и то се може
видети у графикону бр. 2. који је израђен за потребе СКГО

Након овог истраживања урађене су студије и организоване бројне едукације за особе које
су доносиоци одлука на локалном нивоу и представнике локалних спортских организација,
што је резултирало тиме да се већ 2015. године на нивоу ЈЛС издвоји у просеку 4,29% из
буџета за програме из области спорта. Овај помак од више од 1% за финансирање програма
из области спорта, а с позиције локалних буџета, велики је напредак.

Графикон бр. 3

3,55%

3,38%

3,10%
2,58

Категорија
градова и
општина

I категорија

II категорија

III категорија

Графикон бр. 2 Финансирање спорта у јединицама локалних
самоуправа (%)
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Митровица у истом периоду издвајала 9% што је значајно издвајање за област спорта.
Међутим, оно што ипак остаје проблем који још увек није решен јесте структура финансирања
и расподеле средстава унутар спортског система тј. финансирање спортских клубова.
Када дођемо до ове теме, онда видимо да се велики део средстава намењених спорту у
јединицама локалних самоуправа усмерава ка фудбалу и малом броју спортова где клубови
који се баве спортом особа са инвалидитетом који долазе из породице параолимпијских
спортова добијају минимална средства.Отуда и незадовољство испитаника у истраживању
које је спроведено за потребе овог пројекта јер с тако малим буџетима тешко је купити и
основну опрему за наступ на параолимпијским дисциплинама попут специјалних колица
и другог. Због овако постављеног система, они који су остварили врхунски спортски
резултат бивају збринути када је реч о њиховим програмима, куповини опреме и реквизита
од стране државе тј. с нивоа републичке власти, али они који тек долазе и који још увек
немају остварене врхунске резултате, немају довољно добре услове за рад и њихов даљи
развој. Стога је потребно у овом сегменту наћи нека нова решења како би се изнашла
додатна финансијска средства. Зато се многе спортске организације одлучују за учешће у
међународним, углавном европским, конкурсима, не би ли тако успели да купе потребну
спортску опрему.
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Међутим када говоримо о систему финансирања, морамо напоменути да уколико
спортска организација жели да има квалитетан програм или уколико жели да аплицира за
коришћење финансијских средстава с позиције европских фондова, први и највећи услов је
обучен и квалитетан стручни кадар који може да изнесе читав посао од дефинисања идеје,
дефинисања циљева пројекта, писања пројекта, преко реализације и коначно извештавања
о реализацији пројекта. И баш ту вероватно лежи у овом тренутку највећи проблем, а то је
чињеница да је недовољно финансирање параолимпијских спортова у корелацији са слабим
капацитетима које имају спортске организације које се баве параолимпијским спортом.
Зато и овај едукативни материјал има циљ да се људи који се баве параолимпијским
спортом едукују у смислу планирања, припреме програма као и у сегменту извештавања
ка институцијама које финансирају реализацију програма. Тек након овако постављеног
система отвара се могућност даљег унапређивања рада параолимпијских спортских
организација у смислу подизања њихових капацитета и едукације која се односи на стручни
рад са особама са инвалидитетом. У овом тренутку, према нашем мишљењу, дискутовати о
структури тренинга, периодизацији и другим питањима која су везана, како спортисти воле
да кажу „за салу”, беспредметно је јер спорт особа са инвалидитетом у региону Срем постоји
тек у назнакама и обрисима. То даље значи да је потребно направити један добар стратешки
план како и на који начин успоставити систем организованог бављења спортом особа са
инвалидитетом, па тек онда разрађивати како се и на који начин ради и приступа одређеној
популацији чији инвалидитет одређује којој групи спортиста или спортова припада. Као
једна од препорука које се намеће из реализованог истраживања и анализе јесте потреба да
се за читаву територију Аутономне покрајине Војводине, а не само за регион Срема, изради
Стратегија развоја параолимпијсог спорта и то за период од десет година. Сматрамо да само
тако на један целовит начин можемо сагледати све потребе, дефинисати опште и посебне
циљеве и наравно мере и активности којима би се ти јасно дефинисани и мерљиви циљеви
могли реализовати и пратити. Само такав приступ омогућава да се параолимпијски спорт
развија и даље унапређује.
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3. ПЕРСПЕКТИВЕ И ИЗАЗОВИ У РАЗВОЈУ ПАРАОЛИМПИЈСКОГ
СПОРТА У СРЕМУ
Уколико се погледају резултати истраживања које је спроведено у региону Срема о учешћу
особа са инвалидитетом у спортским активностима параолимпијаца могу се извући и
коментарисати одређени закључци који ће послужити као модел за будуће активности које
ће довести до већег обухвата особа са инвалидитетом у оквиру програма параолимпијског
спорта.
Један од првих закључака након анализе резултата добијених током дубинских интервјуа
јесте да у Срему махом не постоје клубови специфично намењени особама са инвалидитетом.
Ова појава није усамљена данас у систему спорта у Републици Србији. Наиме, политика
Параолимпијског комитета Србије јесте да они буду носиоци развоја појединих спортова, а не
национални грански савези спортова који се баве развојем и унапређивањем спортиста без
инвалидитета и који у свом формату рада имају могућност рада у параолимпијском спорту.
Заправо, један од највећих проблема развоја параолимпијског спорта јесте недостатак
едукованог менаџерског и тренерског кадра. Кадар недостаје подједнако и националним
гранским савезима који се баве спортом особа без инвалидитета, и параолимпијском
комитету и националним савезима који функционишу у оквиру њиховог система. У смислу
едукације кадрова на факултетима за спорт и физичко васпитање у Нишу и Београду постоје
катедре које се баве спортом особа са инвалидитетом, али испитаници сматрају да ни то није
довољно и да до нових сазнања највише долазе из разговора с колегама и анализирајући
инострана искуства. Зато постоји потреба да се успостави јединствен систем перманентне
едукације кадрова за рад са спортистима са инвалидитетом нарочито у дисциплинама
које припадају параолимпијском покрету. Трансфер знања је више него потребан, али и
заинтересованост менаџерског и тренерског кадра за бављење овом темом. Сматрамо да
је неопходно успостављање координације заједничких активности између Параолимпијског
комитета, националних гранских савеза, високошколских институција и јединица локалних
самоуправа. Само тако је могуће отпочети рад на стварању спортских клубова који се баве
параолимпијским спортом где би се користили како капацитети националних гранских
савеза, Параолимпијског комитета Србије, тако и територијалних гранских савеза који су
надлежни за развој и унапређивање спорта у јединицама локалних самоуправа.
Међутим, оно што је у истраживању јасно наведено као једна од главних препрека у смислу
унапређивања рада са особама са инвалидитетом јесте разуђеност и несарадња покрета који
се баве спортом особа са инвалидитетом и то у неколико целина (Специјална олимпијада,
Савез глувих и наглувих, Савез слепих и слабовидих, Савез за рекреативни спорт особа са
инвалидитетом и тако даље).
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Зато постоји читав низ отворених питања ‒ ко се у овом систему чиме бави. Наиме, када
анализирамо Графикон бр.1, јасно се види да је на Републичком нивоу кровна организација
која се бави развојем и унапређивањем параолимпијског покрета управо Параолимпијски
покрет. Међутим када се погледа целокупни систем спорта за развој параолимпијског
покрета, на нивоу јединица локалних самоуправа надлежни су територијални спортски
савези и спортски клубови. Међутим, у овај простор са врло сличном агендом и радом са
готово истим клијентима или циљним групама улазе и спортски савези инвалида или уопште
савези који се баве особама са инвалидитетом по много основа па и у сегменту спорта.
И ту се ствара озбиљна конфузија ‒ ко, како и на који начин регрутује, прави селекцију, и
осмишљава и реализује програме.
Зато понављамо да је више него потребно кренути у израду Стратегије развоја спорта
особа са инвалидитетом и у оквиру ње имати сегмент који ће се бавити параолимпијским
покретом. Овакав приступ би решио велики број дилема ‒ ко, како и зашто ‒ и коначно,
олакшао би и људима који су доносиоци одлука на нивоу јединица локалних самоуправа да
одлуче кога и шта заправо треба финансирати с позиције локалних буџета. Овакав приступ
би довео до рашчишћавања односа унутар система спорта особа са инвалидитетом и јасне
поделе посла и зона одговорности. Наравно, да би се све наведено десило, потребан је
отворен, поштен и конструктиван дијалог свих кровних спортских организација које се
баве спортом особа са инвалидитетом и коначно ‒ заједнички рад на изради стратегије
која би била пре свега конзистентна и која би укључила и препознала све облике бављења
организованим физичким вежбањем особа са инвалидитетом на територији Аутономне
покрајине Војводине.
Када говоримо о врхунским спортским резултатима спортиста особа са инвалидитетом,
методологија њиховог тренинга и припреме за наступе на великим међународним
такмичењима врло је слична методологији спортиста особа без инвалидитета. Наравно
методологија тренинга врхунских спортиста особа са инвалидитетом умногоме зависи и од
врсте и степена инвалидитета. Али оно што је заједничко јесте чињеница ‒ да би се постигао
врхунски резултат у параолимпијском спорту потребан је тим стручњака и то врхунски
тренер, кондициони тренер, лекар, масер, менаџер свих активности, ПР и тако даље. То
даље значи да је потребно имати тим који ће пружити пуну логистику спортисти и омогућити
му тако врхунске услове за припреме и наступ на највећим међународним такмичењима.
Један од светлих примера параолимпијског спорта у Аутономној покрајини Војводини јесте
Стонотениски савез који се бави параолимпијским спортом и који веома успешно води
Златко Кеслер. Притом, мислимо на све сегменте организације овог савеза и спорта који су
засновани на знању, ентузијазму и невероватној посвећености послу.
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Човек који је и сам био врхунски играч и параолимпијски шампион, али и који је изградио
систем тренинга, селекције играча и играчица, те перманентне финансијске подршке за
реализацију њихових програма. Овај човек је на делу показао како у Србији могу да се
савладају све препреке о којима смо говорили и о којима ћемо говорити. Показао је да ако
човек има знање, визију и енергију, могуће је све.
Наиме, у таквом окружењу стасала је и наша најуспешнија парастонотенисерка Борислава
Перић која је освојила апсолутно све што се освојити може. Дакле, модел постоји али
се враћамо на људски фактор и важност постојања стручног, едукованог и максимално
посвећеног кадра који има визију и знање да своје идеје спроведе у постојећем систему.
Поред недостатка обученог и високомотивисаног стручног кадра за рад са особама са
инвалидитетом, један од додатних проблема јесте и недовољна медијска заступљеност и
присутност у медијском простору тема као што је спорт особа са инвалидитетом. Постоје
спорадични покушаји упознавања јавности с бенефитима већег укључивања особа са
инвалидитетом у систем спорта Републике Србије као што је телевизијска емисија „Нас има
10%” којом се управо пропагира важност параолимпијског спорта, али то није довољно.
Сматрамо да је много важније отпочети медијске кампање које би биле перманентне и
усмерене на социјалне мреже како би се на бржи и ефикаснији начин дошло до клијентгрупа којима и треба подићи ниво свести о овој за друштвену заједницу веома важној теми.
Други закључак се односио на проблем малог броја особа са инвалидитетом у Срему, а
које се баве спортом. Разлога за такво стање има више и међусобно су повезани. Навели
смо недостатак спортских стручњака високомотивисаних за рад са спортистима особама
са инвалидитетом, затим недостатак програма у којима би евентално заинтересоване
особе биле укључене тј. недостатак спортских менаџера који би те програме осмислили,
идеју пренели у форму програма, аплицирали, реализовали и коначно извештавали о
реализованом. Наредни проблем мале укључености особа са инвалидитетом у региону
Срема јесте проблем одласка на тренинге јер већина спортских објеката није адаптирана
за прилаз особама са инвалидитетом. Коначно, и ако се савладају наведене препреке,
наилази се на нове, а то је недостатак адекватне спортске опреме за бављење спортом и
финансирање реализације спортских активности.
Сматрамо да постоје начини како би се могли обезбедити сви наведени услови, а они се
односе на учешће спортских организација на међуародним конкурсима, како при Европској
унији, тако и при амбасадама које финансирају овакве врсте програма.
Дакле, уколико желимо као друштво да укључимо више особа са инвалидитетом у систем
спорта онда морамо да направимо и предуслове за њихово укључивање. Прво је потребно
обезбедити и организовати превоз до места тренирања, обезбедити приступ спортској сали
или свлачионицама које морају бити уподобљене за коришћење особама са инвалидитетом,
обезбедити адекватну специфичну спортску опрему и коначно ‒ обезбедити едукован и
стручан кадар за рад са особама са инвалидитетом. У систему у којем спортске организациије
једва да преживљавају у јединицама локалних самоуправа готово је немогуће све наведено
реализовати.
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Наравно, намеће се нови проблем ‒ ко би могао да напише и реализује такву врсту пројекта
и ту видимо као решење територијалне савезе који би требало да пружају такву врсту услуга
целом систему спорта на њиховој територији. Дакле, решавање идентификованих проблема
је могуће једино у оквиру налажења системског решења које ће бити усмерено тако да
проблем буде третиран из многих аспеката који се једноставно прожимају и утичу посрено
или непосредно једни на друге.
Све наведено нам говори да на нивоу јединица локалних самоуправа постоји огроман
простор за деловање, а реалан живот нам показује да у том простору нема довољно
иницијативе, знања и жеље да се покрену процеси.
Због свега горенаведеног, у Срему се данас иницијатива за развој спорта особа са
инвалидитетом препушта појединцу и његовој личној иницијативи, што значи да систем
подршке надлежних институција спортистима особама са инвалидитетом не постоји. То је
поражавајућа чињеница јер постоји читав низ организација која се на територији Аутономне
покрајине Војводине баве питањима „квалитета живота” особа са инвалидитетом.
Они који ипак желе и нађу могућности да се баве параолимпијским спортом, често, због
непостојања адекватних услова, морају да оду из региона Срема у неки од већих градова у
Војводини да би могли да се на прави начин баве врхунским спортом.
Када говоримо о могућности избора спорта, различита је ситуација у великом граду или у
малим местима, селима, варошицама. Наиме у тзв. малим срединама готово да нема избора
којим ће се спортом бавити како особе без инвалидитета тако и оне са инвалидитетом.
Једноставно, сви они који желе избор у смислу више понуђених спортова, више културних
активности, више разноврсних школа, једноставно морају отићи у веће градове где таквих
избора има више. Како је економска ситуација нарочито у малим местима веома тешка,
онда је и било каква врста избора упитна. Истраживање је показало да се највише особа
са инвалидитетом бави спортским активностима путем специјализованих удружења која су
углавном рекреативног карактера.
Када говоримо о перспективама развоја параолимпијског спорта у Срему, она „на прву лопту”
не изгледа баш сјајно, међутим сматрамо да постоје велики потенцијали за даљи напредак и
раст и њих видимо понајвише у изради Стратегије развоја спорта особа са инвалидитетом на
територији Аутономне покрајине Војводине, која ће бити наставак Националне стратегије за
развој спорта коју је Министарство омладине и спорта почело да израђује. Законом о спорту
је дефинисано да ће након израђене десетогодишње националне стратегије, јединице
локалних самоуправа али и читав спортски покрет бити у обавези да израде своје програме
развоја спорта.
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Након тога ће и све јединице локалних самоуправа као и национални грански савези морати
да израде своје програме развоја спорта за исти период, па је то и права прилика да се добро
промисли и направи јединствен, добро координисан и синхронизован систем деловања
организација које се баве спортистима особама са инвалидитетом без обзира на степен и
врсту инвалидитета и без обзира на квалитет и ниво резултата које постижу спортисти.
Наведена координација и синхронизација односи се на све делове система: од спортских
клубова, територијалних спортских савеза, јединица локалних самоуправа, преко удружења
тзв. општег типа, институција система Покрајинске владе и покрајинских секретаријата,
кровних националних спортских организација као што су национални грански савези који се
баве спортом особа без ивалидитета, али и национални грански савези који се баве развојем
и унапређивањем спорта особа са инвалидитетом, па до Параолимпијског комитета Србије
као кровне организације за развој и унапређивање параолимпијског спорта.
На тај начин ће се успоставити боља комуникација, дефинисаће се заједнички циљеви, мере
и активности за њихову реализацију и коначно ‒ знаће се ко је за шта одговоран и ко треба
и шта треба да финансира с различитих позиција, од републичких, преко покрајинских, до
јединица локалних самоуправа.
Сматрамо да ће само тако бити могуће да се пружи бољи „сервис” онима који желе да
победе себе и свој инвалидитет и да се лакше нађу путеви који ће их одвести директно и без
застоја у редовно физичко вежбање, али и у свет врхунских спортских постигнућа.

26

27

4. ЗАКЉУЧАК
Један од основних закључака јесте да је спорт особа са инвалидитетом област која није
системски добро уређена, а евидентно постоји жеља државе да се на системски начин бави
проблемом већег укључивања спортиста особа са инвалидитетом у организовани систем
спорта. Наиме, то се показује тиме што се нпр. на нивоу републичке власти активности
спортиста особа са инвалидитетом финансира и с позиције Министарства омладине и
спорта, али и путем министарства задуженог за социјална питања. Такав модел се преноси и
на друге нивое власти па то даље говори да постоји озбиљан капацитет да се унапреди овај
важан сегмент спорта.
Међутим, оно што је такође уочено јесте да систем спорта није још увек нашао прави начин
како да се интегрише у постојећи систем у смислу јединствености наступа, идеја, циљева,
мера, активности и другог. То све изостаје јер не постоји Стратегија развоја спорта особа са
инвалидитетом на територији Аутономне покрајине Војводине.
Све то нас наводи на закључак да тек након успостављања јединственог стратешког приступа
у решавању идентификованих проблема можемо почети да се бавимо надградњом система.

28

29

30

31

Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Булевар Михајла Пупина Нови Сад
Тел: +381 21 487 4871
www.sio.vojvodina.gov.rs

Олимпијски комитет Босне и Херцеговине
Алипашина бб, Сарајево
Тел: +387 33 580355
www.okbih.ba

Фонд „Европски послови“ АП Војводине
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Tел: +381 21 3102091
www.vojvodinahouse.eu

Општина Инђија
Цар Душана 1, 22320 Инђија
Тел: +381 22 561 322
www.indjija.net

Пројекат суфинансира
Европска унија
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