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1. Оснивање Савеза за приступачност Србије 
 

Савез за приступачност Србије регистрован је у мају 2020. године. Регистровању 
су претходили бројни онлајн састанци. Оснивање Савеза иницирали су Владимир 
Марковић, извршни директор Форума младих са инвалидитетом и Видан 
Данковић, председник Удружења за ревизију приступачности. Позвани су да се 
придруже и Никола Чулић, председник Регионалне алијансе за церебралну 
парализу, Невена Тарлановић, председница Центра за посебно способне, као и 
Александар Радишић, председник организације Инклузија особа са 
инвалидитетом Чајетина. 

Регистровани су домени saps.org.rs и saps.rs, резервисан хостинг, израђен печат, 
отворени динарски и девизни рачуни у банци Интеза и активиран систем 
електронског банкарства, склопљен уговор са књиговодственом агенцијом.  

Током 2020. године представници САПС-а су учествовали у бројним  догађајима 
који се тичу приступачности и спровели су низ различитих активности. 

2. Израда приступачне веб странице 
 

САПС тежи да буде лидер у постављању стандарда када су у питању сви облици 
приступачности, па је један од основних услова био израда приступачне веб 
странице. Током трагања за особом која то зна да уради, дошло се до закључка да 
у Србији нема много веб дивелопера и дизајнера који имају знања у овој области, 
па је направљен договор са особом која је радила сајт да сама проучава на који 
начин се могу применити стандарди веб приступачности, што је као резултат 
произвело сајт који је један од најприступачнијих у Србији. Сајт је доступан на 
адреси www.saps.rs 

 

3. Састанак са директором Дома културе Студентски град 
 

На позив директора Дома културе Студентски град, представници САПС-а 
посетили су Дом културе Студентски град и разговарали са директором о 
унапређењу приступачности ове установе и свих објеката у њему, као и о 
приступачности програма који се у њему изводе и услуга које се пружају. Више на: 
https://saps.rs/vest-dom-kulture-studentski-grad-zapoceo-uklanjanje-barijera 
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4. Учешће у обележавању Међународног дана знаковних језика 
и Међународне недеље глувих особа 

 

Представница САПС-а присуствовала је као говорница панелу под називом 
„Потврдимо вредности права глувих особа“. Више о целокупном догађају на: 
https://saps.rs/vest-medjunarodni-dan-znakovnih-jezika-i-medjunardna-nedelja-gluvih 

 

5. Састанак са представницима града Крагујевца и  
Универзитета у Крагујевцу 

 

На позив помоћника градоначелника за омладину и сарадњу с Универзитетом у 
Крагујевцу, представници САПС-а посетили су Универзитет у Крагујевцу на ком су 
били присутни ректор Универзитета у Крагујецу и декани свих факултета у саставу 
Универзитета. Више о састанку на: https://saps.rs/vest-univerzitet-u-kragujevcu-radi-
na-pristupacnosti-fakulteta 

 

6. Обележавање Националног дана давања под слоганом 
„Србија без баријера“ 

 

Представници САПС-а учествовали су у обележавању Националног дана давања 
који је у 2020. године као централну тему промовисао приступачност. Више о 
догађају на: https://saps.rs/vest-treci-po-redu-nacionalni-dan-davanja 

 

7. Састанак са помоћницом министра за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања 

 

Представница САПС-а састала се са помоћнинсом у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. На састанку је представљен рад 
САПС-а, циљеви, визија и мисија.  
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8. Стратешко планирање 
 

Чланови скупштине САПС-а организовали су на Златибору тродневно стратешко 
планирање, које је подржао Тим за људска права Уједињених нација у Србији. 
Ангажована је независна консултанткиња с којом је израђен петогодишњи 
Стратешки план САПС-а. 

 

9. Обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом 
 

Савез за приступачност Србије, поводом Међународног дана особа са 
инвалидитетом, упутио је мејл свим јединицама локалних самоуправа у Србији у 
ком их позива на сарадњу у процесу уклањања баријера и изградњи приступачног 
окружења за све. Више о томе на: https://saps.rs/vest-gradovi-i-opstine-zele-da-rade-
na-unapredjenju-pristupacnosti 

 

10. Одржавање редовних недељних састанака  
 

Чланови Управног одбора САПС-а редовно су се састајали сваког уторка у месецу 
и разговарали о реализованим активностима и плановима за наредни период. 

 

 


