Број 25/2019
У Београду, 16.01.2019. године
КАТЕГОРИЗАЦИЈА ВРХУНСКИХ СПОРТИСТА У 2019. ГОДИНИ
У складу са Законом о спорту и Правилником о националној категоризацији врхунских
спортиста („Службени гласник РС“, број 123 од 28. децембра 2012. године) Параолимпијски
комитет Србије извршио је категоризацију врхунских спортиста у параолимпијским
спортовима за 2019. годину према резултатима оствареним у 2018. години, у складу са
примљеним предлозима.
У складу са примљеним предлозима за категоризацију спортиста и спортских стручњака у
2019. години, достављамо Вам анализу истих као и табеле са потребним подацима спортиста
и спортских стручњака који испуњавају услове за категоризацију предвиђене Правилником.
Парастони тенис:
1. Борислава Перић - Ранковић на основу увида у достављену документацију на
Светском појединачном првенству одржаном у Лашком, Словенија, од 15. до
21.10.2018. године, освојила је 1. место у класи Т4 појединачно чиме је испунила
критеријум за звање врхунски спортиста – заслужни спортиста у складу са
Правилником, члан 5. став 1 и члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 1, алинеја 2. Увидом
у документацију констатовано је да је на такмичењу учествовала 51 држава, са
најмање 3 континента, чиме су испуњени услови предвиђени Правилником, члан 7,
став 1, алинеја 1.
Закључак: Борислава Перић - Ранковић испуњава услове предвиђене Правилником
о националној категоризацији врхунских спортиста додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – заслужни спортиста.
2. Нада Матић је на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству 2017. године одржаном у Лашком, Словенија, освојила 1. место у класи
Т4-5 екипно чиме је испунила критеријум за звање врхунски спортиста – заслужни
спортиста у складу са Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 1, алинеја 2.
Нада Матић је 2018. године учествовала на Светском појединачном првенству
одржаном у Лашком, Словенија, од 15. до 21.10.2018. године, где је освојила 5. место
чиме је испунила услов предвиђен чланом 5. став 1. који предвиђа да се рачунају
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спортски резултати у последње четири године под условом да спортиста у том
периоду остане у систему такмичења што учешће на овом првенству потврђује.
Закључак: Нада Матић испуњава услове предвиђене Правилником о националној
категоризацији врхунских спортиста за потврду спортског статуса врхунски
спортиста – заслужни спортиста.
3. Митар Паликућа је на основу увида у достављену документацију на ПОИ у Рију
2016. године, Бразил, остварио пласман на 3. место у класи Т5 појединачно чиме је
испунио критеријум за звање врхунски спортиста – заслужни спортиста у складу са
Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 1, алинеја 1.
Митар Паликућа је 2018. године учествовао на Светском појединачном првенству
одржаном у Лашком, Словенија, од 15. до 21.10.2018. године, где је освојио 5. место
чиме је испунио услов предвиђен чланом 5. став 1. који предвиђа да се рачунају
спортски резултати у последње четири године под условом да спортиста у том
периоду остане у систему такмичења што учешће на овом првенству потврђује.
Закључак: Митар Паликућа испуњава услове предвиђене Правилником
Правилником о националној категоризацији врхунских спортиста за потврду
спортског статуса врхунски спортиста – заслужни спортиста.
4. Борис Стоиљковић је на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству 2017. године у Лашком, Словенија, освојио 3. место у класи Т2 екипно,
чиме је испунио критеријум за звање врхунски спортиста – међународни ранг у
складу са Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2.
Борис Стоиљковић је 2018. године освојио 1. место на Националном првенству –
Државно екипно првенство Србије одржаном у Зрењанину 30.09.2018. године, чиме
је испунио услов предвиђен чланом 5. став 2. који предвиђа да се рачунају спортски
резултати у последње две године под условом да спортиста у том периоду постигне
спортски резулатат који одговара спортском статусу врхунски спортиста –
национални ранг.
Закључак: Борис Стоиљковић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за потврду спортског
статуса врхунски спортиста – међународни ранг.
5. Никола Кирћански је на основу увида у достављену документацију на Државном
појединачном првенству Србије, појединачно, класа Т8-10 одржаном у Зрењанину,
30.09.2018. године освојио 1. место, чиме је испунио критеријум за звање врхунски
спортиста – национални ранг у складу са Правилником, члан 9, став 1, тачка 63,
подтачка 3, алинеја 1.
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Спортски резултат је остварен на државном првенству које испуњава услове
прописане чланом 7. став 1. алинеја 4. Правилника.
Закључак: Никола Кирћански испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за стицање спортског
статуса врхунски спортиста – национални ранг.
6. Драган Бунчић је на основу увида у достављену документацију на Државном
екипном првенству Србије, екипно, класа Т6-10 одржаном у Земуну 29.03. и
17.06.2018. године освојио 1. место, чиме је испунио критеријум за звање врхунски
спортиста – национални ранг у складу са Правилником, члан 9, став 1, тачка 63,
подтачка 3, алинеја 1.
Спортски резултат је остварен на државном првенству које испуњава услове
прописане чланом 7. став 1. алинеја 4. Правилника.
Закључак: Драган Бунчић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за стицање спортског
статуса врхунски спортиста – национални ранг.

Паратлетика:
1. Милош Зарић на основу увида у достављену документацију на Европском првенству
одржаном у Берлину, Немачка, одржаном од 20. до 26.08.2018. године, освојио је 1.
место у дисциплини бацање копља, класа Ф55, чиме је испунио критеријум за звање
врхунски спортиста – заслужни спортиста у складу са Правилником, члан 9, став 1,
тачка 63, подтачка 1, алинеја 2. Увидом у документацију је констатовано да је на
такмичењу учествовало 40 држава а у дисциплини 7 такмичара, чиме су испуњени
услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1, алинеја 2.
Закључак: Милош Зарићиспуњава услове предвиђене Правилником о националној
категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског статуса
врхунски спортиста – заслужни спортиста.

2. Небојша Ђурић на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству одржаном у Берлину, Немачка, одржаном од 20. до 26.08.2018. године,
освојио је 1. место у дисциплини бацање диска, класа Ф55, чиме је испунио
критеријум за звање врхунски спортиста – заслужни спортиста у складу са
Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 1, алинеја 2. Увидом у документацију
је констатовано да је на такмичењу учествовало 40 држава а у дисциплини 7
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такмичара, чиме су испуњени услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1,
алинеја 2.
Закључак: Небојша Ђурић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – заслужни спортиста.
3. Немања Матијашевић на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству одржаном у Берлину, Немачка, одржаном од 20. до 26.08.2018. године,
освојио је 2. место у дисциплини скок у даљ, класа Т47, чиме је испунио критеријум
за звање врхунски спортиста – међународни ранг у складу са Правилником, члан 9,
став 1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2. Увидом у документацију је констатовано да је
на такмичењу учествовало 40 држава а у дисциплини 7 такмичара, чиме су испуњени
услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1, алинеја 2.
Закључак: Немања Матијашевић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – међународни ранг.

4. Иван Цветковић на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству одржаном у Берлину, Немачка, одржаном од 20. до 26.08.2018. године,
освојио је 3. место у дисциплини скок у даљ, класа Т47, чиме је испунио критеријум
за звање врхунски спортиста – међународни ранг, у складу са Правилником, члан 9,
став 1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2. Увидом у документацију је констатовано да је
на такмичењу учествовало 40 држава а у дисциплини 7 такмичара, чиме су испуњени
услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1, алинеја 2.
Закључак: Иван Цветковић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – међународни ранг.
5. Стефан Димитријевић на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству одржаном у Берлину, Немачка, одржаном од 20. до 26.08.2018. године,
освојио је 3. место у дисциплини бацање диска, класа Ф12, чиме је испунио
критеријум за звање врхунски спортиста – међународни ранг, у складу са
Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2. Увидом у документацију
је констатовано да је на такмичењу учествовало 40 држава а у дисциплини 7
такмичара, чиме су испуњени услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1,
алинеја 2.
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Закључак: Стефан Димитријевић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских сортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – међународни ранг.
6. Немања Димитријевић је на основу увида у достављену документацију на ПОИ у
Рију 2016. године, Бразил, остварио пласман на 3. место у дисциплини бацање копља,
класа Ф13, чиме је испунио критеријум пласмана за звање врхунски спортиста –
заслужни спортиста у складу са Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 1,
алинеја 1.
Немања Димитријевић је 2018. године учествовао на Европском првенству одржаном
у Берлину, Немачка, одржаном од 20. до 26.08.2018. године, где је освојио 3. место у
дисциплини бацање копља, класа Ф13, чиме је испунио услов предвиђен чланом 5. став
1. који предвиђа да се рачунају спортски резултати у последње четири године под
условом да спортиста у том периоду остане у систему такмичења што учешће на овом
првенству потврђује.
Закључак: Немања Димитријевић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за потврду спортског статуса
врхунски спортиста – заслужни спортиста.
7. Душко Сретеновић на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству одржаном у Берлину, Немачка, одржаном од 20. до 26.08.2018. године,
освојио је 3. место у дисциплини бацање диска, класа Ф11, чиме је испунио
критеријум за звање врхунски спортиста – међународни ранг, у складу са
Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2. Увидом у документацију
је констатовано да је на такмичењу учествовало 40 држава а у дисциплини 7
такмичара, чиме су испуњени услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1,
алинеја 2.
Закључак: Душко Сретеновић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – међународни ранг.

8. Драженко Митровић на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству одржаном у Берлину, Немачка, одржаном од 20. до 26.08.2018. године,
освојио је 3. место у дисциплини бацање копља, класа Ф54, чиме је испунио
критеријум за звање врхунски спортиста – међународни ранг, у складу са
Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2. Увидом у документацију
је констатовано да је на такмичењу учествовало 40 држава а у дисциплини 6
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такмичара, чиме су испуњени услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1,
алинеја 2.
Закључак: Драженко Митровић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији за додељивање спортског статуса врхунски
спортиста – међународни ранг.
9. Жељко Димитријевић на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству одржаном у Берлину, Немачка, одржаном од 20. до 26.08.2018. године,
освојио је 1. место у дисциплини бацање чуња, класа Ф51, чиме је испунио критеријум
за звање врхунски спортиста – заслужни спортиста, у складу са Правилником, члан
9, став 1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2. Увидом у документацију је констатовано да
је на такмичењу учествовало 40 држава а у дисциплини 9 такмичара, чиме су
испуњени услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1, алинеја 2.
Закључак: Жељко Димитријевић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – заслужни спортиста.
10. Немања Тадић на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству одржаном у Берлину, Немачка, одржаном од 20. до 26.08.2018. године,
освојио је 4. место у дисциплини скок у вис, класа Т63, чиме је испунио критеријум
за звање врхунски спортиста – међународни ранг, у складу са Правилником, члан 9,
став 1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2. Увидом у документацију је констатовано да је
на такмичењу учествовало 40 држава а у дисциплини 4 такмичара, чиме нису
испуњени услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1, алинеја 2.
Закључак: Немања Тадић не испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – међународни ранг.
11. Сашка Соколов на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству одржаном у Берлину, Немачка, одржаном од 20. до 26.08.2018. године,
освојила је 3. место у дисциплини бацање копља, класа Ф46, чиме је испунила
критеријум за звање врхунски спортиста – међународни ранг, у складу са
Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2. Увидом у документацију
је констатовано да је на такмичењу учествовало 40 држава а у дисциплини 4
такмичара, чиме нису испуњени услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1,
алинеја 2.
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Закључак: Сашка Соколов не испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – међународни ранг.
Пара стрељаштво:
1. Ласло Шурањи је на основу увида у достављену документацију на ПОИ у Рију 2016.
године, Бразил, остварио пласман на 1. место у дисциплини Р7 МК пушка 3 X 40
тростав, класа СХ 1 чиме је испунио критеријум пласмана за звање врхунски
спортиста – заслужни спортиста у складу са Правилником, члан 9, став 1, тачка 63,
подтачка 1, алинеја 1.
Ласло Шурањи је 2018. године учествовао на Европском првенству у парастељаштву
одржаном у Београду, од 01. до 07.12.2018. године и на Првенству Србије чиме је
испунио услов предвиђен чланом 5. став 1. који предвиђа да се рачунају спортски
резултати у последње четири године под условом да спортиста у том периоду остане
у систему такмичења што учешћа на овим такмичењима потврђују.
Закључак: Ласло Шурањи испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за потврду спортског
статуса врхунски спортиста – заслужни спортиста.
2. Драган Ристић је на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству у парастељаштву одржаном у Београду, од 01. до 07.12.2018. године,
освојио 1. место у дисциплини Р5 ваздушна пушка лежећи, класа СХ 2 појединачно,
чиме је испунио критеријум за звање врхунски спортиста – заслужни спортиста у
складу са Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 1, алинеја 2. Увидом у
документацију је констатовано да је на такмичењу учествовало 27 држава, а у
дисциплини 8 такмичара, чиме су испуњени услови предвиђени Правилником, члан
7, став 1, алинеја 2.
Закључак: Драган Ристић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – заслужни спортиста.
3. Дејан Јокић је на основу увида у достављену документацију на Европском првенству
у парастељаштву одржаном у Београду, од 01. до 07.12.2018. године, освојио 1. место
у дисциплини Р5, 10м, ваздушна пушка лежећи, класа СХ 2, микс, екипно, чиме је
испунио критеријум за звање врхунски спортиста – заслужни спортиста у складу са
Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 1, алинеја 2. Увидом у документацију
је констатовано да је на такмичењу учествовало 27 држава, а у дисциплини 6 посада
чиме су испуњени услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1, алинеја 2.
Члан 8. Правилника који уређује спортски статус у екипним спортовима ставом 2
одређује да је за остваривање звања неопходно да спортиста има најмање 30% наступа
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у екипи на спортском такмичењу на основу кога се додељује спортски статус. Увидом
у документацију утврђено је да је Дејан Јокић остварио проценат наступа од 100%,
тако да испуњава услове прописане Правилником за доделу наведеног статуса.
Закључак: Дејан Јокић испуњава услове предвиђене Правилником о националној
категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског статуса
врхунски спортиста – заслужни спортиста.
4. Здравко Савановић је на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству у парастељаштву одржаном у Београду, од 01. до 07.12.2018. године,
освојио 1. место у дисциплини Р5, 10м, ваздушна пушка лежећи, класа СХ 2, микс,
екипно, чиме је испунио критеријум за звање врхунски спортиста – заслужни
спортиста у складу са Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 1, алинеја 2.
Увидом у документацију је констатовано да је на такмичењу учествовало 27 држава,
а у дисциплини 6 посада чиме су испуњени услови предвиђени Правилником, члан 7,
став 1, алинеја 2.
Члан 8. Правилника који уређује спортски статус у екипним спортовима ставом 2
одређује да је за остваривање звања неопходно да спортиста има најмање 30% наступа
у екипи на спортском такмичењу на основу кога се додељује спортски статус. Увидом
у документацију утврђено је да је Дејан Јокић остварио проценат наступа од 100%,
тако да испуњава услове прописане Правилником за доделу наведеног статуса.
Закључак: Здравко Савановић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – заслужни спортиста.

5. Растко Јокић је на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству у парастељаштву одржаном у Београду, од 01. до 07.12.2018. године,
освојио 5. место у дисциплини П1, 10м, ваздушни пиштољ, појединачно, чиме је
испунио критеријум за звање врхунски спортиста – међународни ранг у складу са
Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2. Увидом у документацију
је констатовано да је на такмичењу учествовало 27 држава, а у дисциплини 8
такмичара, чиме су испуњени услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1,
алинеја 2.
Закључак: Растко Јокић испуњава услове предвиђене Правилником о националној
категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског статуса врхунски
спортиста – међународни ранг.
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6. Средо Радовић је на основу увида у достављену документацију на Светском
првенству у парастрељаштву одржаном у Чеонгју, Кореја од 03. до 10.05.2018. године.
године освојио 4.место у дисциплини П4 МК пиштољ, класа СХ1, 50м екипно, чиме
је испунио критеријум за звање врхунски спортиста – међународни ранг у складу са
Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2. Увидом у документацију
констатовано је да је на такмичењу учествовала преко 50 држава, са најмање 3
континента, чиме су испуњени услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1,
алинеја 1.
Члан 8. Правилника који уређује спортски статус у екипним спортовима ставом 2
одређује да је за остваривање звања неопходно да спортиста има најмање 30%
наступа у екипи на спортском такмичењу на основу кога се додељује спортски статус.
Увидом у документацију утврђено је да је Дејан Јокић остварио проценат наступа од
100%, тако да испуњава услове прописане Правилником за доделу наведеног статуса.
Закључак: Средо Радовић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – међународни ранг.
7. Живко Папаз је на основу увида у достављену документацију на Светском првенству
у парастрељаштву одржаном у Чеонгју, Кореја од 03. до 10.05.2018. године. године
освојио 4.место у дисциплини П4 МК пиштољ, класа СХ1, 50м екипно, чиме је
испунио критеријум за звање врхунски спортиста – међународни ранг у складу са
Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2. Увидом у документацију
констатовано је да је на такмичењу учествовала преко 50 држава, са најмање 3
континента, чиме су испуњени услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1,
алинеја 1.
Члан 8. Правилника који уређује спортски статус у екипним спортовима ставом 2
одређује да је за остваривање звања неопходно да спортиста има најмање 30%
наступа у екипи на спортском такмичењу на основу кога се додељује спортски статус.
Увидом у документацију утврђено је да је Дејан Јокић остварио проценат наступа од
100%, тако да испуњава услове прописане Правилником за доделу наведеног статуса.
Закључак: Живко Папаз испуњава услове предвиђене Правилником о националној
категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског статуса
врхунски спортиста – међународни ранг.
8. Зоран Поучки је на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству у парастељаштву одржаном у Београду, од 01. до 07.12.2018. године,
освојио 4. место у дисциплини Р1, 10м, ваздушни пушка, појединачно, класа СХ1,
чиме је испунио критеријум за звање врхунски спортиста – међународни ранг у складу
са Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2. Увидом у
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документацију је констатовано да је на такмичењу учествовало 27 држава, а у
дисциплини 8 такмичара, чиме су испуњени услови предвиђени Правилником, члан
7, став 1, алинеја 2.
Закључак: Зоран Поучки испуњава услове предвиђене Правилником о националној
категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског статуса врхунски
спортиста – међународни ранг.
9. Јелена Пантовић на основу увида у достављену документацију на Првенству Србије
ваздушним и МК оружјем одржаном у Новом Саду од 21. до 24.06.2018. године
освојила је 1. место у дисциплини серијска ваздушна пушка, класа сениорке,
појединачно, чиме је испунила критеријум за звање врхунски спортиста – национални
ранг у складу са Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 3, алинеја 1.
Спортски резултат је остварен на државном првенству које испуњава услове
прописане чланом 7. став 1. алинеја 4. Правилника.
Закључак: Јелена Пантовић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – национални ранг.
10. Здравко Хршум је на основу увида у достављену документацију на Првенству Србије
ваздушним и МК оружјем одржаном у Новом Саду од 21. до 24.06.2018. године
освојио 1. место у дисциплини серијска МК пушка, сениори, појединачно, чиме је
испунио критеријум за звање врхунски спортиста – национални ранг у складу са
Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 3, алинеја 1.
Спортски резултат је остварен на државном првенству које испуњава услове
прописане чланом 7. став 1. алинеја 4. Правилника.
Закључак: Здравко Хршум испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – национални ранг.
11. Зоран Бањац је на основу увида у достављену документацију на Првенству Србије
ваздушним и МК оружјем одржаном у Новом Саду од 21. до 24.06.2018. године
освојио 1. место у дисциплини серијска ваздушна пушка, сениори, екипно, чиме је
испунио критеријум за звање врхунски спортиста – национални ранг у складу са
Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 3, алинеја 1.
Спортски резултат је остварен на државном првенству које испуњава услове
прописане чланом 7. став 1. алинеја 4. Правилника.
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Закључак: Зоран Бањац испуњава услове предвиђене Правилником о националној
категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског статуса
врхунски спортиста – национални ранг.
12. Наташа Милисављевић је на основу увида у достављену документацију на
Првенству Србије ваздушним и МК оружјем одржаном у Новом Саду од 21. до
24.06.2018. године освојила 1. место у дисциплини серијска МК пушка, класа
сениорке, појединачно, чиме је испунила критеријум за звање врхунски спортиста –
национални ранг у складу са Правилником, члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 3,
алинеја 1.
Спортски резултат је остварен на државном првенству које испуњава услове
прописане чланом 7. став 1. алинеја 4. Правилника.
Закључак: Наташа Милисављевић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – национални ранг.
Пара пливање:
1. Ана Јововић на основу увида у достављену документацију на Европском првенству
одржаном у Даблину, Ирска од 13. до 19.08.2018. године остварила је пласман на 6.
место у дисциплини 100м леђно, класа С9, чиме је испунила критеријум пласмана за
звање врхунски спортиста међународног ранга у складу са Правилником, члан 9, став
1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2. Увидом у документацију је констатовано да је на
такмичењу учествовало 36 држава, и у дисциплини 6 такмичара, чиме су испуњени
услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1, алинеја 2.
Закључак: Ана Јововић испуњава услове предвиђене Правилником о националној
категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског статуса врхунски
спортиста – међународни ранг.
2. Стеван Накић на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству одржаном у Даблину, Ирска од 13. до 19.08.2018. године остварио је
пласман на 6. место у дисциплини 400м краул, класа С8, чиме је испуно критеријум
пласмана за звање врхунски спортиста међународног ранга у складу са Правилником,
члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2. Увидом у документацију је
констатовано да је на такмичењу учествовало 36 држава, и у дисциплини 8
такмичара, чиме су испуњени услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1,
алинеја 2.
Закључак: Стеван Накић испуњава услове предвиђене Правилником о националној
категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског статуса врхунски
спортиста – међународни ранг.
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3. Немања Пановић на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству одржаном у Даблину, Ирска од 13. до 19.08.2018. године остварио је
пласман на 9. место у дисциплини 100м леђно, класа С8, чиме није испунио
критеријум пласмана за звање врхунски спортиста међународног ранга. Наиме
Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста у члану 9, став 1,
тачка 63, подтачка 2, алинеја 2 прописује да се спортски статус врхунски спортиста
–међународни ранг додељује спортисти за остварен пласман од 02. до 06. места на
европском првенсту а Немања је се пласирао на 9. место.
Закључак: Немања Пановић не испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – међународни ранг.

Пара пауерлифтинг:
1. Петар Миленковић на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству одржаном у Берк Сур Меру, Француској од 25. до 29.05.2018. године,
освојио је 1. место у дисциплини пауерлифтинг до 97кг, чиме је испунио критеријум
пласмана за звање врхунски спортиста заслужни спортиста у складу са Правилником
члан 9, став 1, тачка 63, подтачка 1, алинеја 2. Увидом у документацију је
констатовано да је на такмичењу учествовало 33 државе, у дисциплини 13 такмичара,
чиме су испуњени услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1, алинеја 2.
Закључак: Петар Миленковић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацију врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – заслужни спортиста.
Паратеквондо:
1. Никола Спајић на основу увида у достављену документацију на Европском
првенству одржаном у Пловдиву, Бугарска 10.06.2018. године остварио пласман на
3. место у дисциплини борбе К44-75кг, чиме је испунио критеријум пласмана за
звање врхунски спортиста међународног ранга у складу са Правилником, члан 9, став
1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2. Увидом у документацију је констатовано да је на
такмичењу учествовало 28 држава, у дисциплини 18 такмичара, чиме су испуњени
услови предвиђени Правилником, члан 7, став 1, алинеја 2.
Закључак: Никола Спајић испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – међународни ранг.
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Пара кану:
4. Вук Радовановић на основу увида у достављену документацију на Светском
првенству одржаном у Монтемор-о-вељо, Португал, од 24. до 26.08.2018. године
остварио је пласман на 9. место чиме није испунио критеријум пласмана за звање
врхунски спортиста међународног ранга у складу са Правилником, члан 9, став 1,
тачка 63, подтачка 2, алинеја 2. Наиме Правилник о националној категоризацији
врхунских спортиста у члану 9, став 1, тачка 63, подтачка 2, алинеја 2 прописује да
се спортски статус врхунски спортиста –међународни ранг додељује спортисти за
остварен пласман од 02. до 08. места на светском првенсту а Вук је се пласирао на 9.
место.
Закључак: Вук Радовановић не испуњава услове предвиђене Правилником о
националној категоризацији врхунских спортиста за додељивање спортског
статуса врхунски спортиста – међународни ранг.

Пара триатлон:
Српска триатлонска унија је дана 28.12.2018. године, путем мејла, обавестила
Параолимпијски комитет Србије да у параолимпијским категоријама немају спортисте који
испуњавају услове за категоризацију.
Пара бадминтон:
Бадминтон савез Србије је дана 28.12.2018. године, путем мејла, обавестио Параолимпијски
комитет Србије да у 2018. години немају спортисте који испуњавају услове за
категоризацију.
Пара бицилизам:
Светлана Кајтез, генерални секретар Бициклистичког савеза особа са инвалидитетом
Србије, доставила је предлог за категоризацију спортиста и спортских стручњака мејлом
дана 18.12.2018. године.
Параолимпијски комитет Србије мејлом их је обавестио о такмичeњима која могу бити
основ за кaтегоризацију као и о условима која иста морају да испуне, и достављен им је
Правилник о категоризацији спортиста и Правилник о категоризацији спортских стручњака
са упутством на које чланове истих треба да обрате пажњу и позвани су да доставе нови
предлог за категорузацију спортиста и спортских стручњака.
Дана 25.12.2018. године Светлана Кајтез нам је доставила нови предлог за категоризацију за
12 спортиста. Такмичења наведена у предлогу за 10 спортиста нису у складу са чланом 7.
Правилника о националној категоризацији спортиста који прописује да се спортски статус
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утврђен правилником може доделити спортисти који оствари спортски резултат на
спортским такмичењима и то Параолимпијади, светском првенству, европском првенству
и Балканском првенству.
За двојицу такмичара и то Милана Петровића и Стефана Ђукелића у предлогу је наведено
да су освојили 1. место на Националном шампионату који у складу са чланом 7. Правилника
може бити такмичење на коме се постижу резултати неопходни за категоризацију
националног ранга или за потврду статуса али без билтена наведеног првенства који
потврђује резултат.
Параолимпијски комитет Србије мејлом их је обавестио да у новом предлогу ниједно од
наведених такмичења није основ за категоризацију осим Националног шампионата па их
позвао да нам најхитније могуће доставе званичан билтен са шампионата где се виде
резултати спортиста Милана Петровића и Стефана Ђукелића, број клубова који је у
шампионату учествовао као и број такмичара у наведеним дисциплинама у складу са чланом
7 став 1 алинеја 4.
Како од Бициклистичког савеза особа са инвалидитетом Србије нисмо добили потврду
резултата и податке о шампионату спортисти Милан и Стефан нису категорисани.

ПРАВНА ПОУКА:
Спортиста у складу са Законом о спорту члан 140. став 3 на извршено рангирање
односно категорисање може уложити жалбу Министарству омладине и спорта у року
од 15 дана од дана пријема овог документа.

14

