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Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији,
превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких
и општих принципа који се кроз њега преносе. Наши грађани могу учестовати у спорту као
непосредни учесници у спортским активностима, што јесте и најважнији циљ Стратегије
развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018. године, или као пасивни
посматрачи, тј. гледаоци и љубитељи спорта.
Националну Стратегију Влада Републике Србије је усвојила на седници од 25.децемба
2014. године,а донета је на основу члана 142. став 1. Закона о спорту („Службени гласник РС”,
бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) и члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14).
Обавеза свих чиниоца система спорта јесте да након усвајања Националне Стратегије
припреме и усвоје своје Стратегије, а све у смислу стварања јединственог и козизстентног
система спорта на целој територији Републике Србије.
У складу са наведеним Спортски савез инвалида Србије овим текстом испуњава обаезу
дефинисану и Законом о спорту односно „Правилником о надлежним националним спортским
савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији“, али и уз свест да овај веома
важан документ не доносимо само ради испуњења задатих нам обавеза већ из потребе да
непараолимпијски и рекреативни спорт јасно дефинишемо и позиционирамо на мапи спорта у
Републици Србији.
Спорт особа са инвалидитеом (у даљем тексту спорт о.с.и.) у Републици Србији има дугу
и веома успешну традицију. Када се говори о успеху помисли се увек на наше најтрофејније
спортисте и освајаче Параолимпијских, Светских и Еврпских медаља али историја спорта о.с.и.
није значајна само по томе. Посебан значај спорта о.с.и. у Републици Србији јесте велики број
људи који су се некада бавили спортом а који данас представљају како спорт о.с.и. тако и своје
професије и своје породице на најбољи могући начин у развоју и унапређењу друштва уопште.

1. Основни правци Програма развоја непараолимпијског и
рекреативног спорта о.с.и. за период 2017.- 2018.год.
1.1 Визија
Визија овог Програма је унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом и
обогаћивање друштвених односа становника Републике Србије кроз бављење спортом,
посебно спортско-рекреативним активностима као елементом који је од суштинског значаја
за развој њихове личности и здравог начина живота.

1.2 Мисија
Мисија је стварање система спорта о.с.и. у Републици Србији у коме ће свако ко жели
имати право да се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг
здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног
времена, друштвене и социјалне инклузије, унапређења квалитета живота и постизања
врхунских спортских резултата. Спортски савез инвалида Србије ће у сарадњи са Јавним
властима на свим нивоима у Републици Србији предузети мере како би се:
- обезбедило да све особе са инвалидитетом имају могућности да се баве спортом, кроз
пружање одговарајућих услова и програма свих врста и обезбеђивање одговарајућег стручног
кадра;

- осигурали темељи спорта о.с.и. кроз све видове укључења у првом реду млађе
популације особа са инвалидитетом у спортске активности;
- обезбедило планирање, изградња, уклањање баријера и адаптација потребних
спортских објеката за развој и унапређење спорта о.с.и.;
- подржало и подстакло бављење спортом особа са инвалидитетом на највишем нивоу,
уз постизање врхунских спортских резултата на највећим међународним спортским
такмичењима посебно освајање медаља на међународним такмичењима.

2. Опис фактичког стања;
Спорт особа са инвалидитетом се данас налази у добром положају када се говори о
врхунским спортским достигнућима које постижу наши најбољи спортисти. Међутим овим
Програмом је потребно дефинисати простор у којем ће се на системски начин стварати
таленти који ће кроз перманенетан стручни рад постајати достајна замена сада врхунским
спортистима.
Овај систем мора препознати све сегменте система спорта у Републици Србији, а који
су потребни за развој и унапређење рада ССИ Србије и спортских организација из којих
текмичари долазе. Зато је неопходно дефинисати активности спорта о.с.и. у Јединицама
локалних самоуправа и позиционирање спортских организација у односу на друге спортске
гране па све до позиционирања спорта о.с.и. на нивоу покрајина и Републике. Овај Програм
ће зато уважавати све сегменте дефинисане Националном стратегијом развоја спорта за
период 2015- 2018. године и све обавезе које проистичу из Акционог плана.
Спортски савез инвалида Србије је спортска, нестраначка, недобитна организација,
територијални спортски савез особа са инвалидитетом за Републику Србију и Национални
грански спортски савез Непараолимпијских спортова у који се добровољно удружују
спортска удружења, територијални спортски савези (покрајна, градова, општина и градских
општина), надлежни Национални грански спортски савези особа са инвалидитетом и стручна
удружења, основан ради остваривања заједничких циљева и задатака чланова у области
спорта особа са инвалидитетом.
Савез у чланству окупља преко 50 организација за спорт особа са инвалидитетом са
више од 1500 спортиста.
Професионалан стаф Спортског савеза инвалида Србије је оспособљен да одговори
изазовима које налажу међународна и домаћа легислатива којом је уређен спорт о.с.и. како на
међународном тако и на домаћем терену. То је доказано у низу активности које годинама
уназад успешно организјемо у девет спортских дисциплина за особе са инвалидитетом. Из
године у годину примећено је повећање броја учесника на нашим такмичењима која
перманентно расту како по свом квалитету организације тако и по броју и квалитету
такмичара који узимају учешће на такмичењу.

3. Анализа спортске инфраструктуре за унапређење спорта о.с.и. у
Републици Србији;
Анализом око постојања спортске инфраструјктуре која је намењена развоју и
унапређењу спорта о.с.и. дошло се до резултата да спортске организације о.с.и. данас
највише раде у салама основних и средњих школа и да је мали број истих које имају
обезбеђену салу која им је на располагању 24 сата - седам дана у недељи.
Из горе наведеног јасно се види да у овом тренутку ССИ Србије и његове чланице немају
адекватне услове, када се говори о спортској инфраструктури, за адекватан развој и
унапређење спoрта о.с.и. у Републици Србији.

4. Приоритети Програма развоја спорта за период 2017- 2018
Програм прати приоритете дефинисане Националном стратегијом па су тако
дефинисане четири приоритетне области, а акционим планом су дефинисани како општи тако
и посебни циљеви.
Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која доприноси
физичкој спремности, добром стању менталног здравља и социјалном повезивању
(организована или неформална рекреација, такмичарски спорт, традиционалне и друге
спортске игре), Програм ће своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете:
− развој спорта о.с.и. код млађе популације особа са инвалидитетом;
− повећање обухвата бављења спортом са инвалидитетом кроз реализацију програма
спорта о.с.и. као рекреативне активности;
− развој и унапређење врхунског спорта особа са инвалидитетом;
− развој и унапређење спортске инфраструктуре намењене спорту о.с.и..
Имплементација Програма захтева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца
Спортског савеза инвалида Србије. Да би задатак био успешно обављен, потребна су јасна
правила и јасно дефинисани носиоци реализације активности потребних за реализацију овог
Програма.

4.1 Развој спорта код млађе популације особа са инвалидитетом;
За млађу популацију о.с.и. физичка активност је природна форма кретања која
подразумева изазов и уживање засновано на игри. Спорт у свим облицима треба да буде
појединачно доступан свим младима без дискриминације, чиме се омогућују једнаке
могућности, уз уважавање посебних потреба сваког старосног узраста. Улога физичких
активности у образовању, стицању моторичких способности, стицању друштвених
способности и очувању здравља је изузетно битна. При том, добробит, без обзира на узраст,
увек мора бити најважнији циљ. Практично организовање спортских активности је
општеприхваћено као сврсисходно за млађу популацију о.с.и. и има позитиван утицај на
њихов физички, ментални, психолошки и друштвени развој.
Генерално, спорт се сматра нарочито погодном активношћу за физичку и менталну добробит
особа са инвалидитетом и суштински је битан за превенцију здравствених проблема.
Спортски савез инвалида Србије ће у времену примене Програма своју активност
посебно усмерити ка развоју и унапређењу спорта о.с.и. код млађе популације . Да би што
више приближили спорт о.с.и. млађој популацији ССИ Србије ће у оквиру својих активности
реализовати програме обуке и радионице који ће бити у потпуности прилагођене одређеном
узрасту уз максималну заштиту.

4.2 Повећање обухвата бављења спортом особа са инвалидитетом
кроз реализацију програма као рекреативна активност;
Не само Законом о спорту Републике Србије него и у свим релевантним
међународним документима у области спорта истиче се да свако има право да се бави
спортом, с тим да такво бављење мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и
безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно,
етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни
спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст,
ниво физичке способности, степен и врсту инвалидности, пол и друго лично својство.
Поштујући овај приоритет Националне Стратегије, ССИ Србије ће своје активности
усмеравати и на популаризацији спорта о.с.и. као рекреативне активности. У сегменту
рекреативног спорта постоји изузетно велики број особа са инвалидитетом које се баве

спортом као рекреативном активношћу, а постоји и значајан корпус заинтересованих за овај
вид рекреације. Зато управо ту видимо простор за промоцију ове гране спорта.
4.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављења спортом особа са инвалидитетом без
обзира на категорију и врсту инвалидитета и узраст.
4.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке
активности за о.с.и.
7.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто значајније укључење јединица локалне
самоуправе у финансирање програмских активности из области спортске рекреације и
спорта особа са инвалидитетом
4.2.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња спортске рекреације особа са
инвалидитетом и здраве популације у циљу обухвата бављења спортом свих категорија
особа са инвалидитетом

4.3 Развој и унапређење врхунског спорта
Овим циљем желимо да препознамо најталентованије спортисте у Републици Србији
што је условљено повезивањем науке и праксе,а све ради постизања врхунских спортских
резултата и да се талентима и већ рангираним врхунским спортистима омогући несметан
развој и напредак у свим узрасним категоријама и, последично, обезбеде услови за боље
позиционирања нових спортиста на Републичкој спортској сцени.
Бављење развојем и унапређењем спорта о.с.и. на највишем нивоу биће подржано и
подстакнуто на одговарајуће начине, у сарадњи са релевантним спортским организацијама
Министарством омладине и спорта, Министарством за рад,запошљавање,борачка и социјална
питања, Завод за спорт и медицину спорта, Антидопинг агенцијом Србије и Спортским
савезом Србије. Та подршка ће бити усмерена ка следећим активностима: препознавање
талента и саветовање; пружање одговарајућих услова; уклањање баријера, развој бриге и
подршке кроз спортску медицину и спортску науку; охрабривање тренирања уз примену
научних метода; едукација за тренере и друге лидерске функције; помоћ клубовима у
обезбеђивању постојања одговарајућих структура и такмичарских екипа.
Задатак Спортског савеза инвалида Србије као надлежног националног савеза за
Непараолимпијски и рекреативни спорт је да подстиче развој и унапређење ове гране спорта
кроз обезбеђивање солидарности на различитим нивоима бављења спортом; да ради на
развијању демократских односа унутар савеза; да буде гарант спортске кохезије; да обезбеди
једнак приступ бављења спортским активностима мушкарцима и женама; да се бори против
допинга, насиља и расистичког и ксенофобичног понашања.
4.3.1. ОПШТИ ЦИЉ:
Наставак обезбеђивања услова за развој и унапређење
врхунског непараолимпијског спорта и стварање услова за развој професионалног спорта
4.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског
непараолимпијског спорта
4.3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског
спортског резултата;
4.3.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење услова за развој спорта до врхунског резултата

4.4

Развој и унапређење спортске инфраструктуре

Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно зависи од броја, разноврсности и
доступности потребних спортских објеката.
У свим досадашњим анализама потврђено је да је спортска инфраструктура у значајној
мери девастирана и изражена је потреба да се значајна пажња усмери ка реконструкцији
постојећих спортских капацитета, али и да се изграде нови мултифункционални спортски
објекти и Национални тренинг центри.

4.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развијена и унапређена спортска инфраструктура
4.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података, односно
евидентирано постојећег стања спортске инфраструктуре

4.5

Подизање капацитета спорта на свим нивоима власти

Циљ Националне Стратегије је да се успостави систем спорта у Републици Србији од
способних, одрживих и координисаних спортских организација, друштава и савеза који
обезбеђују квалитетне услове за бављење спортом у оквиру својих надлежности. У том циљу
потребно је подићи укупне капацитете свих организација у области спорта у Републици
Србији па и Спортског савеза инвалида Србије као једног од значајних чинилаца овог
система.
Да би овај циљ био реализован потребно је и да Спортски савез инвалида Србије своје
активности усмери ка подизању капацитета савеза и да се бави перманентном едукацијом
свог чланства, да се бави обукама чланства за програмско финансирање својих активности и
делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола); обукама за аплицирање ка
фондовима Европске уније и другим приступним фондовима; да унапреди стручност и
капацитете клубова у у јединицама локалне самоуправе; да изради посебне програме за развој
талената и врхунских спортиста; да више укључи у свој систем жене, маргинализоване групе
и волонтере.
4.5.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен конзистентног система управљања и
финансирања спорта особа са инвалидитетом у Републици Србији, перманентна
едукација, већа заступљеност млађе популације и волонтера у систему спорта особа са
инвалидитетом;
4.5.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за
програмско финансирање њихове активности и делатности из јавних прихода
(планирање, реализација, контрола);
4.5.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за
аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним фондовима;
4.5.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење стручности и капацитета спортских
организација за писање пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима;
4.5.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских
резултата у односу на уложена средства из буџета и других извора финансирања;
4.5.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Укључивање већег броја млађе популације особа са
инвалидитетом, и волонтера у систем спорта у Републици Србији;

4.7. Медији у спорту
Медијска промоција активности Спортског савеза инвалида Србије је важна колико је
важан сваки од сегмената који се тичу развоја и унапређења спорта о.с.и. у Републици
Србији. Уколико се не посвети посебна пажња медијима, медијским наступима наших
најбољих спортиста и тренера, уколико се занемарује важност сајта Спортског савеза
инвалида Србије, социјалних мрежа онда је сигурно да би спорт о.с.и. био знатно занемарен.
Међутим данас Спортски савез инвалида Србије итекако поклања велику пажњу односима са
медијима и медијској присутности, међутим увек се може боље и више. Зато ће у наредном
сегменту посебна пажња бити посвећена медијима и позиционирању спорта о.с.и. у том
сегменту.

4.7.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређена улога и одговорност медија за развој спорта;
4.7.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Медијска промоција спорта особа са инвалидитетом и здравог
начина живота, мотивација особа са инвалидитетом за бављење спортскорекреативним активностима;
4.7.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнута свест особа са инвалидитетом о позитивним
вредностима спорта;

4.8 Негативне појаве у спорту о.с.и.
Када се говори о негативним појавама у спорту онда се пре свега мисли на насиље на
спортским манифестацијама, употреба допинг средстава и коначно намештања мечева.
Република Србија има уређену легислативу за све поменуте области па је у том смислу
потребно радити на имплементацији усвојених докумената Скупштине и Владе Републике
Србије. Спортски савез инвалида Србије ће своје унутрашње акте усагласити са актима које
су донели надлежни органи и својим активностима ће се у свом сектору борити пртив свих
негативних појава уз нулту толеранцију.
4.8.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту
(насиље, допинг, намештање мечева);
4.8.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављени механизми за доследну примену Националне
стратегије за борбу против насиља на спортским приредбама за период 2017- 2018.;
4.8.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен нормативни и организациони оквир којим се
регулише и обезбеђује спречавање допинга у спорту;

5. Спровођење, праћење, оцењивање и извештавање
5.1 Спровођење
Примена Програма развоја спорта о.с.и. у Републици Србији за период 2017.- 2018.год.
је дефинисана како Националним Акционим планом, који је саставни део Нионалне
Стратегије тако ће бити дефиниана и Акционим планом Програма Спортског савеза инвалида
Србије. Тим плановима јасно су дефинисани општи и посебни циљеви, мере и активности за
њихову реализацију, носиоци задужени за њихову реализацију, временски оквири и, коначно,
процена да ли су за њихову реализацију потребна материјална средства.

5.2 Праћење
Праћење примене Стратегије ће се спроводити у редовним временским интервалима, у
складу са Пословником Владе и годишње − у складу са елементима Националног Акционог
плана.
Министарство омладине и спорта је, ради успостављања јединственог и формалног
система извештавања, утврдило процедуре извештавања и формате тих извештаја у складу са
добром праксом Европске уније и у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за спорт и
омладину, кровним организацијама: Олимпијским комитетом Србије, Спортским савезом
Србије, Паролимпијским комитетом Србије, Специјалном олимпијадом и индиректним
буџетским корисницима: Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије и
Антидопинг агенцијом Републике Србије. Због свега горе наведеног и Спортски савез
инвалида Србије ће редовно извештавати надлежне институције о примени Програма али и
Националне Стратегије.

5.3 Оцењивање
Оцењивањем примене Програма се утврђује напредак у спровођењу овог Програма и
предлажу корективне мере и измене током спровођења. Оцењивање се спроводи редовно,
једном годишње, коришћењем различитих извора података, укључујући годишњи извештај о
раду као основни извор података, а на основу дефинисаних показатеља.

5.4 Извештавање
На годишњем нивоу Спортски савез инвалида Србије израђује и објављује извештаје о
спровођењу Програма на својој интернет страници, степену спровођења циљева и
активности, проблемима и изазовима. На основу тога се врши ревизија приоритета, и
планираних активности у Акционом плану у форми Извештаја о току спровођења Програма
који је саставни део Извештаја о раду Министарства који се доставља Влади у складу са
Пословником Владе.

6. Финансијски ефекти Програма и Акционог плана
Процењује се да за реализацију Програмских циљева у наредном периоду финансијска
средства ће бити планирана у оквиру лимита одређених фискалном стратегијом, јер ће се
активности реализовати у оквиру постојећих материјалних, финансијских и људских ресурса.
Према могућностима, одређене активности и задаци ће се финансирати из средстава
донација и кроз јавно-приватно партнерство.

7. Акциони план
Акциони план за спровођење овог Програма чини њен саставни део.

8. Завршна одредба
Скупштина спортског савеза инвалида Србије на својој редовној седници одржаној
26.05.2017.године усвојила је Програм стратегије.
Спортски савез инвалида Србије ће овај Програм објавити на својој интернет
страни у PDF формату.

ССИ Србије 2017

7. АКЦИОНИ ПЛАН ПРИОРИТЕТА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТСКЕ ГРАНЕ
НЕПАРАОЛИМПИЈСКОГ И РЕКРАТИВНОГ СПОРТА
ЗА ПЕРИОД 2017.-2018. гпд
ОПШТИ ЦИЉ 4.5.1.: Успостављен конзистентног система управљања и
финансирања спорта особа
са инвалидитетом у Републици Србији, перманентна едукација, већа заступљеност млађе
популације и волонтера у систему спорта особа са инвалидитетом
Посебан циљ 4.5.1.1: Повећани капацитети организација у области спорта за програмско финансирање
њихове активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола)
Мера: 4.5.1.1.1. Подизање
Показатељи
Извори
Претпоставке Одговорне Извори
капацитета ССИ Србије и
верификације
институције финансирања
територијалних организација за
спорт о.с.и. и кубова који се
финансирају из буџета РС у
области планирања,
програмирања, праћења,
реализације и извештавања за
програме савеза средствима из
буџета

Активност 4.5.1.1.1.1:
Организација стручних скупова и
семинара у области планирања,
програмирања, праћења,
реализације и извештавања за
програме финансираних
средствима из буџета
Активност 4.5.1.1.1.2. Анализа
стања и финансирања спорта на
целој територији Републике Србије

Активност 4.5.1.1.1.3
Анализирати примену донетог
Програм развоја спорта о.с.и. у
сегменту финансирања програма

Број
организованих
стручних скупова
и семинара и број
едукованих
учесника
едукација
Урађена анализа

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Заинтересованост ССИ Србије
ССИ Србије и
спортских
организација
о.с.и.

Нису потребна
средства

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Нису потребна
средства

Израђена анализа
програме развоја
спорта у сегменту
финансирања
програма са
предложеним
препорукама

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Заинтересованост ССИ Србије
ССИ Србије и
спортских
организација
о.с.и.
Заинтересованост ССИ Србије
ССИ Србије и
спортских
организација
о.с.и.

Нису потребна
средства

ПОСЕБАН ЦИЉ: 4.5.1.2. Повећани капацитети организација у области спорта за аплицирање ка фондовима
Европске Уније и другим приступним фондовима
Мера 4.5.1.3.1 Подизање
Показатељи
Извори
Претпоставке Одговорне Извори
капацитета ССИ Србије и
верификације
институције финансирања
територијалних организација за
спорт о.с.и. у области писања
пројеката у ЕУ формату

Активност 4.5.1.3.1.1:
Организација стручних скупова и
семинара у области писања
пројеката у ЕУ формату

Број
Извештаји са
скупова
организованих
стручних скупова
и семинара и број
едукованих
учесника
едукација

Заинтересованост ССИ Србије
ССИ Србије и
спортских
организација
о.с.и.

Буџет

Активност 4.5.1.3.1.2:
Аплицирање за коришћење
приступних фондова (Ерасмус +,
ИПА, погранична сарадња.)

Број
Израђени
организација које пројектни
су аплицирале за документ
средстава из
приступних
фндова, број
успешно
реалаизованих
пројеката

Заинтересованост ССИ Србије
ССИ Србије и
спортских
организација
о.с.и.

Буџет

Посебан циљ 4.5.1.3.: Унапређење стручности и капацитета спортских организација о.с.и. за писање
пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима
Мера 4.5.1.4.1. Подизање
Показатељи
Извори
Претпоставке Одговорне Извори
капацитета ССИ Србије и
верификације
институције финансирања
територијалних организација за
спорт о.с.и. за писање пројеката и
понуда спонзорима и донаторима
Активност 4.5.1.4.1.1: Креирање Број написаних
пројеката
плана едукације у области писања
пројеката и понуда спонзорима и
донаторима

Активност 4.5.1.4.1.2:
Организација стручних скупова и
семинара у области планирања,
програмирања, праћења,
реализације и извештавања за
писање пројеката и понуда
спонзорима и донаторима

Извештај плана

Број
Извештај са
организованих
скупова
стручних скупова
и семинара и број
едукованих
учесника
едукација

Заинтересованост ССИ Србије
ССИ Србије и
спортских
организација
о.с.и.
Заинтересованост ССИ Србије
ССИ Србије и
спортских
организација
о.с.и.

Нису потребна
средства

Буџет

ПОСЕБАН ЦИЉ 4.5.1.4.: Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата у односу
на уложена средтсва из буџета и других извора финансирања
Мера 4.5.1.7.1: Израда
Показатељи
Извори
Претпоставке Одговорне Извори
верификације
институције финансирања
компаративне анализе улагања у
спорт о.с.и. из свих извора са
постигнутим резултатима

Активност 4.5.1.7.1.1 : Анализа
финансирања џудо спорта из свих
извора

Активност 4.5.1.7.1.2 : Анализа
постигнутих спортских резултата

Активност 4.5.1.7.1.3:
Компаративна анализа добијених
резултата

Активност 4.5.1.7.1.4: Израда
плана финансирања за наредну
годину на основу добијених
резултата

Израђена
анализа
финансирања
спорта из свих
извора
Израђена анализа
постигнутих
спортских
резултата

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Израђена
компаративна
анализа
добијених
резултата
Израђен план
финансирања за
наредну годину
на основу
добијених
резултата

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Заинтересованост
ССИ Србије и
спортских
организација
о.с.и.
Заинтересованост
ССИ Србије и
спортских
организација
о.с.и.
Заинтересованост
ССИ Србије и
спортских
организација
о.с.и.
Заинтересованост
ССИ Србије и
спортских
организација
о.с.и.

ССИ Србије

Нису потребна
средства

ССИ Србије

Нису потребна
средства

ССИ Србије

Нису потребна
средства

ССИ Србије

Нису потребна
средства

ПОСЕБАН ЦИЉ 4.5.1.5. Укључивање већег броја млађе популације особа са инвалидитетом, и волонтера у
систем спорта у Републици Србији

Мера 4.5.1.10.1: Израда

Показатељи

програма за веће укључивања
жена и маргинализованих група у
систем Спортског савеза
инвалида Србије

Активност 4.5.1.10.1.1:
Припрема програма, анализа
докумената и округли столови

Извори
Претпоставке Одговорне Извори
верификације
институције финансирања

Формирана радна Годишњи
група и завршене извештај ССИ
све радње у
Србије
припреми и
израђен Предлога
програма

Заинтересованост ССИ Србије
ССИ Србије и
спортских
организација
о.с.и.

Буџет

ОПШТИ ЦИЉ: 4.7.1. УНАПРЕЂЕНA УЛОГA И ОДГОВОРНОСТ МЕДИЈА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА
ПОСЕБАН ЦИЉ: 4.7.1.1. Медијска промоција спорта особа са инвалидитетом и здравог начина

живота, мотивација особа са инвалидитетом за бављење спортско-рекреативним активностима;
Мера 4.7.1.1.1.: Медијска
промоција спорта особа са
инвалидитетом као и здравог
начина живота и мотивација
о.с.и. за рекреативно бављење
спортом
Активност 4.7.1.1.1.1.: Подршка
медијским пројектима из области
спорта о.с.и.

Активност 4.7.1.1.1.2:
Побољшање медијског праћења и
бављења спортом за особе са
инвалидитетом укључујући и
школски спорт, у циљу неговања
културе спортског понашања, фер
плеја, сарадње, толеранције и
поштовања различитости на
спортским теренима и поред њих

Активност 4.7.1.1.1.3:
Ажурирање и прављење интернет
сајтова спортских организација
чланица ССИ Србије

Показатељи

Извори
Претпоставке Одговорне Извори
верификације
институције финансирања

Број израђених
медијских и
писаних
садржаја, број
закупљених
терина
Број подржаних
пројеката, број
подржаних
медијских
садржаја и број
директних и
индиректних
корисника

Израђени
медијски
матерјали
Закупљени
термини

Обезбеђена
средства за
промоцију и
стручност
кадрова

ССИ Србије, Буџет,донатори
спортске
организације
о.с.и. и
медији

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Обезбеђена
средства за
промоцију и
стручност
кадрова

ССИ Србије, Буџет,донатори
спортске
организације
о.с.и. и
медији

Број ажурираних
сајтова, број
нових сајтова

Web sajt

Обезбеђена
средства за
промоцију и
стручност
кадрова
Обезбеђена
средства за
промоцију и
стручност
кадрова

ССИ Србије, Буџет,донатори
спортске
организације
о.с.и. и
медији
ССИ Србије, Буџет,донатори
спортске
организације
о.с.и. и
медији

Активност 4.7.1.1.1.4: Едукација Број одржаних
чланова ССИ Србије за медијску
промоцију спорта

обука, број
учесника

Извештај са
обука

ПОСЕБАН ЦИЉ 4.7.1.2.: Подигнута свест особа са инвалидитетом о позитивним вредностима спорта;
Мера 8.7.1.3.1 Израда и

Показатељи

реализација програма акције
афирмације спорта о.с.и. као
позитивне спортске вредности

Извори
Претпоставке Одговорне Извори
верификације
институције финансирања

Активност 4.7.1.3.1.1: Медијске Број медијских
кампање у циљу социјално
друштвене инклузије о.с.и.

Активност 4.7.1.3.1.2:
Популаризовање спорта о.с.и.,
спортиста, тренера, промоција
такмичења и осталих активности
ССИ Србије путем медија

Годишњи
кампања, број
извештај ССИ
емитовања и
Србије, Прес
писаних садржаја клиинг

Заинтересованост ССИ Србије, Буџет
ССИ Србије
спортске
организације
о.с.и. и
медији

Број емитованих
прилога,
интересовање
јавности за
презентоване
спортске догађаје

Заинтересованост ССИ Србије, Буџет
ССИ Србије
спортске
организације
о.с.и. и
медији

Годишњи
извештај ССИ
Србије,Прес
клиинг

ОПШТИ ЦИЉ 4.8.1: УНАПРЕЂЕНЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СВИХ НЕГАТИВНИХ ПОЈАВА У СПОРТУ (НАСИЉЕ,
ДОПИНГ, НАМЕШТАЊЕ МЕЧЕВА)

ПОСЕБАН ЦИЉ 4.8.1.1.: Успостављен механизам за доследну примену Националне стратегије за борбу
против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама за период 2017- 2018
Мера 4.8.1.1.1: Јачање
Показатељи
Извори
Претпоставке Одговорне Извори
капацитета Спортског савеза
верификације
институције финансирања
инвалида Србије за доследну
примену и Спровођење
Националне стратегија за борбу
против насиља и недоличног
понашања на спортским
приредбама за период од 2017. до
2018. године.

Реализоване
Спровођење активности предвиђене активности из
Акционог плана
Акционим планом Националне
Националне
стратегије.
стратегије
Број одржаних
Активност 4.8.1.1.1.2:
едукација, број
Едукација чланова Џудо савеза
Србије у циљу смањења насиља на едукованих, број
кампања
спортским теренима, допинга и
других негативних појава у спорту

Активност 4.8.1.1.1.1:

Годишњи
извештај ССИ
Србије, прес
клиинг

Заинтересованост ССИ Србије
ССИ Србије,

Буџет

Извештај са
едукација,
извештај са
кампања

Обезбеђена
средства и
стручни кадар

Буџет

ССИ Србије

ПОСЕБАН ЦИЉ 4.8.1.2.: Унапређен нормативни и организациони оквир којим се регулише и обезбеђује
спречавање допинга у спорту
Мера 4.8.1.3.1 Антидопинг

Показатељи

Извори
Претпоставке Одговорне Извори
верификације
институције финансирања

Број одржаних
предавања,Број
едукованих
полазника

Годиши извештј Заинтересованост ССИ Србије, Буџет
ССИ Србије
спортских
АДАС
клубова и ССИ
Србије

едукације

Активност 4.8.1.3.1.1:
Организација антидопинг
едукативних предавања

ОПШТИ ЦИЉ 4.2.1. ПОВЕЋАН ОБУХВАТ БАВЉЕЊА СПОРТОМ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ ОБЗИРА НА
КАТЕГОРИЈУ И ВРСТУ ИНВАЛИДИТЕТА И УЗРАСТ.

Посебан циљ 4.2.1.1: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности
Мера 4.2.1.1.1:

Показатељи

Извори
верификације

Претпоставке

Одговорна
институција

Извори
финансирања

Израђени
стандарди и
методоогија обуке

Годишњи извештај
ССИ Србије

Заинтересованост
ССИ Србије

ССИ Србије

Нису потребна
средства.

Број реализованих Годишњи извештај
семинара, број
ССИ Србије
учесника који су
успешно
завршили
семинар, број
одржаних акција,
број учесника у
програму

Заинтересованост
ССИ Србије

ССИ Србије

Буџет, донатори

Медијска
промоција
редовних
рекреативних
спортских
активности у
функцији здравља

Активност
4.2.1.1.1.1:
Израда стандарда и
методологије за
обучавање стручног
кадра чланова ССИ
Србије за
спровођење
спортскорекреативних

програма

Активност
4.2.1.1.1.2:
Оспособљавање
стручног кадра за
спровођење
спортскорекреативних
програма и

реализација
програма спортскорекреативног
вежбања.

Активност
4.2.1.1.1.3:

Израђен медијски
план

Годишњи извештај
ССИ Србије

Заинтересованост
ССИ Србије, медија

ССИ Србије

Нису потребна
средства.

Број објава у
медијима

Годишњи извештај
ССИ Србије и Прес
клипинг

Заинтересованост
ССИ Србије, медија

ССИ Србије

Буџет, донатори

Годишњи извештај
ССИ Србије

Заинтересованост
ССИ Србије, медија

ССИ Србије

Буџет, донатори

Извори
верификације

Претпоставке

Одговорна
институција

Извори
финансирања

Израђен план, број Годишњи извештај
опремљених
ССИ Србије, СЦ и
спортских
школа
објеката

Заинтересованост
ССИ Србије, медија

ССИ Србије

Буџет, донатори

Годишњи извештај
ССИ Србије, СЦ и
школа

Заинтересованост
ССИ Србије, медија

ССИ Србије

Буџет, донатори

Израда медијског
плана за
промоцију
бављења
рекретаивним
спортом у
функцији здравља

Активност
4.2.1.1.1.4:
Медијска кампања
о занчају
бављењем
спортскорекреативног
активностима у
функцији здравља

Број програма,
број
манифестација,
Промоција здравих
стилова живота кроз број учесника

Активност
4.2.1.1.1.5:

спортске програме
и манифестације
које подстичу
редовну физичку
активност

Мера 4.2.1.3.1

Показатељи

Опремање
спортских
објеката и израда
плана
коришћења
спортске
инфраструктуре

Активност
4.2.1.3.1.1:

Израда плана
континуираног
опремања
справама и
реквизитима
Број израшених
Активност
прилаза
4.2.1.3.1.2 :
Обезбеђивање
прилаза
спортским
објектима за особе
са инвалидитетом

Посебан циљ 4.2.1.2. Подстакнуто значајније укључивање јединице локалне самоуправе у финансирање
програмских активности из области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом
Мера 4.2.1.2.1: Показатељи
Извори
Претпоставке
Одговорна
Извори
Адекватно
верификације
институција
позиционирање
финансирања
спорта као
рекреативне
активности и
спорта особа са
инвалидитетом у
програмима
развоја спорта у
Општинама као
приоритета

Активност
4.2.1.2.1.1

Припремљен и
израђен програм

Годишњи извештај
ССИ Србије

Поштовање закона и ССИ Србије,
Националне
спортски клубови
стратегије

Нису потребна
средства

Број израђених и
рализованих
програма, број
учесника у
програмима

Годишњи извештај
ССИ Србије

Поштовање закона и ССИ Србије,
Националне
спортски клубови
стратегије

Буџет

Показатељи

Извори
верификације

Претпоставке

Извори
финансирања

Број лиценцирних
спортских
стручњака

Годишњи извештај
ССИ Србије

Поштовање Закона о ССИ Србије
спорту

Нису потребна
средства

Број одржаних
стручних трибина
и семинара, број
учесника

Годишњи извештај
ССИ Србије

Поштовање Закона о ССИ Србије
спорту

Нису потребна
средства

Припрема и
израда програма
спортско
рекретаивних
активности особа
са инвалидитетом

Активност
4.2.1.2.1.2
Реализација
програма и
праћење развоја
спортске
рекреације особа
са инвалидитетом

Мера 4.2.1.2.2:
Унапређење
стручних
потенцијала у
рекреацији и
спорту особа са
инвалидитетом

Активност
4.2.1.2.2.1:
Едукација и
лиценцирање
спортских
стручњака у
спортској
рекреацији

Активност
4.2.1.2.2.2:
Организација
стручних трибина
и сминара

Одговорна
институција

Посебан циљ 4.2.1.3. Унапређена сарадња спортске рекреације особа са инвалидитетом и здраве

популације у циљу обухвата бављења спортом свих категорија особа са инвалидитетом.
Мера 4.2.1.3.1:
Обједињавање
активности спортске
рекреације са
универзитетским
спортом, врхунским
спортом, и
радничким спортом,
у циљу повећања
обухвата бављења
спортом свих
категорија особа са
инвалидитетом

Активност
4.2.1.3.1.1:
Едукација и
усавршавање
волонтера и
спортских
стручњака за рад
са особама са
инвалидитетом

Активност
4.2.1.3.1.2:
Подстицање
оснивања и рада

Показатељи

Извори
верификације

Претпоставке

Одговорна
институција

Извори
финансирања

Број едукованих
волонтера и
спортских
стручњака

Годишњи извештај
ССИ Србије

Поштовање Закона о ССИ Србије
спорту и Националне
стратегије,
заинтересованост
о.с.и.

Нису потребна
средства

Број основаних
актива и
реализованих
програма

Годишњи извештај
ССИ Србије

Поштовање Закона о ССИ Србије
спорту и Националне
стратегије,
заинтересованост
о.с.и.

Нису потребна
средства

актива и група за
спорт о.с.и. при
спортским
организацијама и
територијалним
савезима.

Активност
4.2.1.3.1.3:
Израда и
реализација
спортскорекреативних
програма за
омасовљење
спорта о.с.и.

Број израшених и
реализованих
програма, број
учесника

Годишњи извештај
ССИ Србије

Поштовање Закона о ССИ Србије
спорту и Националне
стратегије,
заинтересованост
жена

Нису потребна
средства

ОПШТИ ЦИЉ 4.4.1. РАЗВИЈЕНА СПОРТСКА
ИНФРАСТРУКТУРА
Посебан циљ 4.4.1.1.: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано постојеће
стања спортске инфраструктуре

Мера 4.4.1.1.1:
Анализа стања
спортске
инфраструктуре
намењене спорту
особа са
инвалидитетом у
Републици
Србији

Активност
4.4.1.1.1.1:

Формирана
Радна група

Решење о
формирању Радне
групе

Стручни кадар,
ССИ Србије
сарадња свих
власника
спортских објеката
у РС

Дефинисан
истраживачки
поступак ,
прикупљени
подаци

Извештај

ССИ Србије, СЦ Буџет
Стручни кадар,
сарадња свих
власника
спортских објеката
у РС

Формирање радне
групе за
спровођење
истраживања о
стању спортске
инфраструктуре
намењене спорту
особа са
инвалидитетом

Активност
4.4.1.1.1.2:
Дефинисање
истраживачког
поступка и
параметара и
прикупљање
података за
утврђивање реалне
слике постојећег
стања
инфраструктуре
намењене спорту
особа са
инвалидитетом у
Републици Србији

Активност
4.4.1.1.1.3:
Урадити анализу
стања спортске
инфраструктуре
намењена спорту

Креиран
Извештај, База
извештај и база
података
података о стању
спортске
инфраструктуре

Нису потребна средства

ССИ Србије, СЦ Буџет
Стручни кадар,
сарадња свих
власника
спортских објеката
у РС

особа са
инвалидитетом у
Републици
Србији

4.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: НАСТАВАК ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ
ВРХУНСКОГ НЕПАРАОЛИМПИЈСКОГ СПОРТА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА
ЗА РАЗВОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОГ СПОРТА

ПОСЕБАН ЦИЉ 4.3.1.1: Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области врхунског
непараолимпијског спорта
Мера 4.3.1.1.1:

Показатељи

Образовни
конитинуитет и
процес континуираног
усавршавања
Ниво
професионалне
компетентности
Унапређење образовне и спортских
стручњака и
струковне
стручњака у
компетентности
спорту.
стручњака из области
Број
спорта о.с.и. чланова
струковних,
Спортског савеза
академских,
инвалида Србије
мастер
специјализација
и доктора наука
Број
организованих
семинара

Активност
4.3.1.1.1.1:

Извори
верификације

Претпоставке

Одговорна
институција

Извори
финансирања

Годишњи
Заинтересованост ССИ Србије,
Буџет
извештај
свих релевантних организације спорта
Спортског савеза чинилаца
о.с.и.
инвалида Србије
институција

Посебан циљ 4.3.1.2: Стварање услова за одржавање и даље подизање врхунског спортског резултата
Мера 4.3.1.2.1:

Показатељи

Извори
верификације

Претпоставке

Број
категорисаних
клубова у ССИ
Србије

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Заинтересованост ССИ Србије
организација,
,организације
ССИ Србије
спорта о.с.и.

% организација
о.с.и. са млађим
категоријама

Званични
извештаји са
међународних
такмичења

Обезбеђени
ССИ Србије,
Буџет
услови за одласке организације спорта
на међународна о.с.и.
такмичења

Обезбеђивање
техничких,
ситуационих и
такмичарских услова
за реализацију
врхунског тренинга

Активност
4.3.1.2.1.1:
Обезбеђивање термина
за тренинг у клубовима
у Општинама и
Градовима

Активност
4.3.1.2.1.1: Стварање
услова за рад са младим
талентима кроз
програме за развој и
унапређење младих
спортиста са
инвалидитетом

Активност
4.3.1.2.1.2: Израда
Правилника за
стипендирање и
рангирање
перспективних
врхунских спортиста
особа са инвалидитетом

Израђен
Годишњи
Правилник,
извештај ССИ
Број рангираних Србије
и
стипендираних
спортиста од
стране ССИ
Србије

Одговорна
институција

Извори
финансирања

Буџет

Заинтересованост ССИ
Нису потребна средства
клубова, ССИ
Србије,организације
Србије
спорта о.с.и.

Активност
4.3.1.2.1.3:
Обезбеђивање
стабилног финансирања
спортског развоја
перспективних
врхунских спортиста и
врхунских спортиста
кроз стипендирање

Активност
4.3.1.2.1.4:
Обезбеђивање
стабилног финансирања
за рад врхунских
тренера

Број
потписаних
уговора са
перспективним
врхунским
спортистима

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Заинтересованост
ССИ Србије,
обезбеђена
средства за
реализацију

ССИ Србије,
Буџет
спортске
организације о.с.и.,
градови и
општине,Република

Број врхунских
џудо тренера
у клубовима

Потписани
уговори ССИ
Србије са
клубовиматренерима

Заинтересованост
тренера и
обезбеђена
средства

ССИ Србије,
Буџет
спортске
организације о.с.и.,
градови и
општине,Република

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Заинтересованост ССИ Србије,
Буџет
ССИ Србије,
спортске
спортске
организације о.с.и.
организације
о.с.и.

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Заинтересованост ССИ Србије,
Буџет
спортиста и
спортске
обезбеђена
организације о.с.и.
средства

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Заинтересованост
спортиста и
обезбеђена
средства

ССИ Србије,
Буџет
спортске
организације о.с.и.,
Завод за спорт и
медицину спорта

Број осигураних Потписани
спортиста
уговори између
ССИ Србије и
спортиста

Заинтересованост
спортиста и
обезбеђена
средства

ССИ Србије,
Буџет
спортске
организације о.с.и.,
Осигуравајућа
друштва

Број одржаних
семинара, број
полазника
семинара,
број допинг
позитивних

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Заинтересованост
ССИ Србије,
спортске
организације
о.с.и.

ССИ Србије,
Буџет
спортске
организације о.с.и.,
АДАС

Показатељи

Извори
верификације

Претпоставке

Одговорна
институција

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Заинтересованост ССИ Србије,
Нису потребна средства
ССИ Србије,
спортске
спортске
организације о.с.и.
организације
о.с.и.

Активност 4.3.1.2.1.4: Резултати са
Праћење и анализа
резултата нарочито
стипендираних
спортиста

међународних ,
регионалних и
националних
такмичења

Број спортиста
који су
извршили
Перманентна здравствена
Општи
заштита врхуснких
спортиста и перспективних здравствени
преглед
спортиста кроз

Активност
4.3.1.3.1.5.:

финансирање Општих
здравствених прегледа

Број спортиста
који су
извршили
Перманентна здравствена
посебни
заштита врхунских
спортиста и перспективних здравствени
преглед
спортиста кроз

Активност
4.3.1.3.1.6.:

финансирање Посебних
здравствених прегледа

Активност
4.3.1.3.1.7.: Осигурање
врхунских и
перспективних
спортиста

Активност
4.3.1.3.1.8.:
Перманентан едукација
врхунских спортиста и
перспективних
спортиста на тему
суплементације и
допинга у спорту

Мера 4.3.1.2.2:
Одржавање
међународних
такмичења и тренинг
кампова у
организацији ССИ
Србије

Активност 4.3.1.2.2.1 Израђен план
: Израда плана
одржавања
међународних
такмичења и трениг
кампова у организацији
ССИ Србије

Извори
финансирања

Активност
4.3.1.2.2.1:
Обезбеђивање
средстава за
одржавања
међународних
такмичења и трениг
кампова у организацији
ССИ Србије

Број
организованих
међународних
такмичења и
тренинг
кампова

Мера
Показатељи
4.3.1.2.3:Обезбеђивање

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Заинтересованост ССИ Србије,
Буџет,донатори
ССИ Србије,
спортске
спортске
организације о.с.и.
организације
о.с.и.

Извори
верификације

Претпоставке

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Заинтересованост ССИ Србије,
Нису потребна средства
ССИ Србије,
спортске
спортске
организације о.с.и.
организације
о.с.и.

Одговорна
институција

Извори
финансирања

услова клубовима
члановима ССИ
Србије

Активност
4.3.1.2.3.1: Израда
Правилника о
категоризацији и
финансирању активности
спортских организација
о.с.и.чланова ССИ Србије

Активност
4.3.1.2.3.2:
Суфинансирање
програмских активности
спортских организација
о.с.и.

Израђен
Правилник,број
категорисаних
клубова

Број клубова
Годишњи
финансираних
извештај ССИ
од ССИ Србије Србије
и број освојених
медаља

Заинтересованост ССИ Србије,
Буџет,донатори
ССИ Србије,
спортске
спортске
организације о.с.и.
организације
о.с.и.

Мера 4.3.1.2.4:
Афирмација женског
спорта

Активност 4.3.1.2.4.1. Број клубова са
Суфинансирање
програмских активности
клубова са женским
такмичарским селекцијама

женским
такмичарским
селекцијама

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Заинтересованост ССИ Србије,
Буџет,донатори
ССИ Србије,
спортске
спортске
организације о.с.и.
организације
о.с.и.

Посебан циљ 4.3.1.3: Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата
Мера 4.3.1.3.1:

Показатељи

Примена јасних
критеријума при
укључивању врхунских
спортиста у програм
Националних гранских
савеза на путу изградње
врхунског резултата

Активност 4.3.1.3.1.1. Израђени

Израда и примена јасних критеријуми
критеријума при
укључивању врхунских
спортиста у програм
Активност 4.3.1.3.1.2. Број одржаних
Организовање припрема у припрема, Број
спортиста
складу са динамиком
учесника
очекиваних резултата

Активност 4.3.1.3.1.3. Број спортских
Идентификација и
системска подршка и
финансирање програма
спортских клубова који
остварују резултате на
међународном нивоу

Извори
верификације

Претпоставке

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Заинтересованост ССИ Србије,
Нису потребна средства
ССИ Србије,
спортске
спортске
организације о.с.и.
организације
о.с.и.

Годишњи
извештај ССИ
Србије

Заинтересованост
ССИ Србије,
спортске
организације
о.с.и.
Заинтересованост
ССИ Србије,
спортске
организације
о.с.и.

Годишњи
организација
извештај ССИ
о.с.и.
Србије
идентификована
програмом,
Резултати
остварени на
међународним
такмичењима

Одговорна
институција

Извори
финансирања

ССИ Србије,
Буџет. донатори
спортске
организације о.с.и.

ССИ Србије,
Буџет. донатори
спортске
организације о.с.и.

