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IV. УВОД

Ре пу бли ка Ср би ја пот пи са ла је Кон вен ци ју о пра ви ма осо ба 
са ин ва ли ди те том и Оп ци о ни про то кол у де цем бру 2007. го ди не, 
а Скуп шти на Ре пу бли ке Ср би ја их је ра ти фи ко ва ла у  ма ју 2009. 
го ди не1). Вла да Ре пу бли ке Ср би је под не ла је Ини ци јал ни из ве штај 
о спро во ђе њу Кон вен ци је Ко ми те ту УН за пра ва осо ба са ин ва ли-
ди те том у ја ну а ру 2012. го ди не.

Ал тер на тив ни из ве штај о при ме ни Кон вен ци је УН о пра ви-
ма осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср би ји на стао је као ре-
зул тат ви ше го ди шњих на по ра раз ли чи тих ор га ни за ци ја осо ба са 
ин ва ли ди те том и дру гих ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва у пра ће-
њу при ме не УН ЦРПД у Ср би ји. 

Ал тер на тив ни из ве штај под но си ко а ли ци ја ор га ни за ци ја: 
На ци о нал на ор га ни за ци ја осо ба са ин ва ли ди те том (НО О ИС) ко-
ју чи ни мре жа од 15 ор га ни за ци ја-чла ни ца на на ци о нал ном ни воу, 
Цен тар за са мо стал ни жи вот осо ба са ин ва ли ди те том Ср би је (ЦСЖ 
Ср би је) и Цен тар за ори јен та ци ју дру штва - ре ги о нал ни цен тар за 
над гле да ње пра ва осо ба са ин ва ли ди те том у Евро пи (ЦОД).

У из ве шта ју су ана ли зи ра ни сле де ћи чла но ви Кон вен ци је: 5. 
Јед на кост и за бра на дис кри ми на ци је, 6. Же не са ин ва ли ди те том, 7. 
Де ца са ин ва ли ди те том, 9. При сту пач ност, 11. Ри зич не си ту а ци је, 
12. Јед на кост пред за ко ном, 13. При ступ прав ди, 19. Са мо стал ни 
жи вот и укљу че ност у за јед ни цу, 20. Мо гућ ност кре та ња, 24. Обра-
зо ва ње, 25. Здра вље, 27. За по шља ва ње, 28. Од го ва ра ју ћи усло ви 
жи во та и со ци јал на за шти та, 29. Уче шће у по ли тич ком и јав ном 
жи во ту, 31. Ста ти сти ка и при ку пља ње по да та ка и 33. На ци о нал на 
при ме на и пра ће ње.

Ал тер на тив ни из ве штај је у скла ду са смер ни ца ма Од бо ра 
УН за пра ва ОСИ и осла ња се на из ве шта је ко је су у про те клом 
пе ри о ду ура ди ле ор га ни за ци је укљу че не у из ра ду овог из ве шта ја2) 

1) Сл. гла сник РС - Ме ђу на род ни уго во ри”, бр 42/2009.

2) На црт ал тер на тив ног из ве шта ја о при ме ни UN CRPD (2011) у окви ру про јек та „Из-
град ња ка па ци те та ор га ни за ци ја ОСИ ра ди пра ће ња при ме не Кон вен ци је УН о пра ви-
ма ОСИ“ Цен тра за са мо стал ни жи вот осо ба са ин ва ли ди те том Ср би је и На ци о нал не 
ор га ни за ци је ОСИ Ср би је; „Хо ли стич ки из ве штај: Над гле дај сво ја пра ва!”, Цен тра за 
ори јен та ци ју дру штва - Di sa bi lity Rights Pro mo tion In ter na ti o nal - Ре ги о нал ни цен тар за 
над гле да ње пра ва осо ба са ин ва ли ди те том за Евро пу (2013); „Из ве штај о ускла ђе но сти 
за ко но дав ног и ин сти ту ци о нал ног окви ра у Ре пу бли ци Ср би ји са Кон вен ци јом УН о 
пра ви ма ОСИ и пре по ру ке за хар мо ни за ци ју”Цен тра за са мо стал ни жи вот осо ба са ин-
ва ли ди те том Ср би је у окви ру про јек та „Ус по ста вља ње Бал кан ске не за ви сне мре же ор-
га ни за ци ја ОСИ” (2014) и „Уни вер зал ност пра ва у прак си: Ана ли за при ме не UN CRPD 
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ко ји су ра ђе ни на пар ти ци па тив ној ме то до ло ги ји, ко ри сте ћи ана ли-
зу по сто је ћих до ку ме на та, при ку пља ње по да та ка из раз ли чи тих из-
во ра, ис ку стви ма ОСИ у прак си, кроз упит ни ке, ин тер вјуе и фо кус 
гру пе, у ко ји ма су уче ство ва ле број не ор га ни за ци је и по је дин ци. 
За про цес пра ће ња су би ле об у че не и са ме осо бе са ин ва ли ди те том 
ко је су се на шле у уло га ма ан ке та ра, пра ти ла ца си стем ских про-
ме на, ана ли ти ча ра об ра де по да та ка и кон тро ле ме ди ја. Осим из ве-
шта ја ко ји су ра ђе ни прет ход них го ди на, у овај из ве штај укљу че ни 
су и до дат но при ку пље ни по да ци, као и пред ло зи и су ге сти је до би-
је ни у то ку про це са да ва ња ко мен та ра на пред лог овог из ве шта ја.  

За крај, же ли мо да се за хва ли мо ти му љу ди ко ји су ра ди ли на 
при пре ми из ве шта ја, као и ло кал ним ор га ни за ци ја ма осо ба са ин-
ва ли ди те том и дру гим ор га ни за ци ја ма ци вил ног дру штва у Ср би ји 
ко је су да ле свој до при нос.

V. АНА ЛИ ЗА И ПРЕ ПО РУ КЕ НА ИЗАБРАНЕ 
ЧЛА НО ВЕ КОН ВЕН ЦИ ЈЕ УН

1) Члан 5. Јед на кост и за бра на дис кри ми на ци је
У по гле ду оп штих оба ве за др жа ва чла ни ца Кон вен ци је о 

пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, Ре пу бли ка Ср би ја ни је пред у-
зе ла све од го ва ра ју ће ме ре „ра ди ме ња ња или уки да ња по сто је ћих 
за ко на, про пи са, оби ча ја и прак се, ко ји пред ста вља ју дис кри ми на-
ци ју пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том“ (Члан 4. Кон вен ци је).

У де лу др жав ног из ве шта ја о про ме ни овог чла на (п. 81-91) 
ис кљу чи во се на во де за кон ске од ред бе, без освр та на сте пен при-
ме не, те иден ти фи ко ва них пре пре ка у при ме ни ових за кон ских од-
ред би у прак си. По пи та њу дис кри ми на ци је мо же мо кон ста то ва ти 
да иако по сто ји de cu re за бра на дис кри ми на ци је и про мо ви са ње 
рав но прав но сти осо ба са ин ва ли ди те том, они су и да ље de fac to 
дис кри ми ни са ни у го то во свим обла сти ма при ват ног и дру штве ног 
жи во та што је, из ме ђу оста лог, по сле ди ца ду го го ди шње прак се се-
гре га ци је осо ба са ин ва ли ди те том, уко ре ње них сте ре о тип них ста-
во ва и пред ра су да пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том. 

Ка да је у пи та њу за ко но дав ни и нор ма тив ни оквир спре ча ва-
ња и за бра не дис кри ми на ци је, по сто ји не ко ли ко про бле ма тич них 
аспе ка та: 

у од но су на осо бе са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма у Ср би ји”, Ини ци ја ти ве за пра ва осо ба 
са мен тал ним ин ва ли ди те том МДРИ-С (2012).
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1. За кон ске од ред бе ко је се ти чу по слов не спо соб но сти у Ср-
би ји су дис кри ми на тор не и у пот пу но сти не ус кла ђе не са од ред ба-
ма Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том. У од ред ба ма 
По ро дич ног за ко на при зна ње по слов не спо соб но сти ди рект но се 
до во ди у ве зу са ин ва ли ди те том, од но сно смет ње у пси хо фи зич ком 
раз во ју се по ста вља ју као основ за ли ше ње по слов не спо соб но сти.

2. У др жав ном из ве шта ју (п. 86) ни је на ве де но да под за кон-
ски акт, од но сно Пра вил ник о бли жим кри те ри ју ми ма за пре по зна-
ва ње дис кри ми на ци је у обра зов ном си сте му још увек ни је до нет и 
на кон не ко ли ко го ди на пре ко ра че ња ро ка ко ји је за ко но да вац од ре-
дио. Има ју ћи у ви ду да су де ца са смет ња ма у раз во ју или ис кљу-
че на из обра зов ног си сте ма или се су о ча ва ју за ве ли ким те шко ћа ма 
у оства ри ва њу аде кват ног и ква ли тет ног обра зо ва ња, ова кав под-
за кон ски акт би до при нео њи хо вој рав но прав но сти у обра зо ва њу. 

Го ди шњи из ве шта ји3) По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но-
сти по ка зу ју да је нај ви ше при ту жби на осно ву ин ва ли ди те та би ло 
у обла сти ра да и за по шља ва ња, пру жа њу јав них услу га и/или ко ри-
шће њу јав них обје ка та, обра зо ва ња и струч ног уса вр ша ва ња, као 
и у по ступ ци ма пред ор га ни ма јав не вла сти. По ве ре ник, та ко ђе, 
кон ста ту је да број при ту жби не од го ва ра ре ал ном по ло жа ју осо ба 
са ин ва ли ди те том у дру штву.

Ли ста пред ло же них пи та ња:
1. Ка да ће др жа ва спро ве сти ре ви зи ју пре о ста лих за ко на и 

под за кон ских ака та и ускла ди ти их са од ред ба ма За ко-
на о за бра ни дис кри ми на ци је и Кон вен ци јом о пра ви ма 
осо ба са ин ва ли ди те том и у скла ду са тим обез бе ди ти 
при ме ну ме ра афир ма тив не ак ци је?

2. Ко је ме ре др жа ва пред у зи ма у сми слу во ђе ња кам па ња за 
ин фор ми са ње јав но сти о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те-
том и рав но прав ном уче шћу у дру штве ном жи во ту?

2) Члан 6. Же не са ин ва ли ди те том
Др жав ни из ве штај се же на ма са ин ва ли ди те том ба вио у па-

ра гра фу 209, на во де ћи од ред бе На ци о нал не стра те ги је за спре-
ча ва ње и су зби ја ње на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци, 
где се пр ви пут по ми њу же не са ин ва ли ди те том као ви ше стру ко 
мар ги на ли зо ва на гру па. У па ра гра фу 210. ци ти ра ни су по да ци 
о из ло же но сти на си љу же на са ин ва ли ди те том из пу бли ка ци је 
3) Ре до ван го ди шњи из ве штај По ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти за 2014. го ди ну, Бе-

о град, март 2015.
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„Же не са ин ва ли ди те том у Ср би ји“4).  Од па ра гра фа 341 до 356. 
на ве де не су од ред бе НСУ ПО СИ5) и по да ци о же на ма са ин ва ли-
ди те том у обла сти за по шља ва ња из ко јих се ви ди не рав но прав ни 
по ло жај же на у од но су на му шкар це са ин ва ли ди те том. 

С об зи ром да не по сто је дру ге ин фор ма ци је о при ме ни овог 
чла на Кон вен ци је, за кљу чу је се да се др жа ва ни је до вољ но си стем-
ски ба ви ла оси гу ра ва њем пу ног и рав но прав ног ужи ва ња свих 
људ ских пра ва и основ них сло бо да за же не и де вој чи це са ин ва-
ли ди те том, ни ти де фи ни са ла ме ре за њи хо во осна жи ва ње, ка ко  би 
оне мо гле да бу ду рав но прав не у дру штву. Же не са ин ва ли ди те том 
се ниг де не по ми њу у за ко ни ма РС као ви ше стру ко мар ги на ли зо ва на 
гру па, ни ти по сто је би ло ка кви зва нич ни по да ци о њи хо вом по ло жа-
ју и по тре ба ма. Но, и по ред то га што се по ми њу у не ким стра те ги ја-
ма, још ни шта ни је ура ђе но у при ме ни тих од ред би.6)

Ви ше стру ка дис кри ми на ци ја и из ло же ност ин сти ту ци о нал-
ном и по ро дич ном на си љу же на са ин ва ли ди те том ди рект на су по-
сле ди ца сте ре о ти па и пред ра су да ко је вла да ју пре ма њи ма. Сте пен 
ин ва ли ди те та же не у па три јар хал ном дру штву као што је на ше, ме ри 
се у од но су на то ко ли ко ин ва ли ди тет угро жа ва ис пу ња ва ње ње не 
дру штве не, тра ди ци о нал не уло ге. Ин ва ли ди тет же не је “те жег сте-
пе на”  уко ли ко по га ђа њен фи зич ки из глед, фи зич ку спо соб ност да 
оба вља кућ не по сло ве, ра ђа и по ди же де цу. Има ју ћи у ви ду сте ре о-
тип да же не због свог ин ва ли ди те та нај че шће ни су у мо гућ но сти да 
ис пу не те уло ге на оче ки ва ни и дру штве но при хва тљив на чин, а ни су 
им омо гу ће ни сер ви си по др шке, не чу ди да су им оспо ра ва на пра ва 
на љу бав, сек су ал ност, брак, ма те рин ство и лич но по твр ђи ва ње. Са-
мим тим, оне по ста ју дру штве но не ви дљи ве и као та кве, вр ло че сто 
су жр тве пси хич ког, фи зич ког, сек су ал ног, еко ном ског и ин сти ту ци-
о нал ног на си ља. Же не са ин ва ли ди те том су дис кри ми ни са не у свим 
обла сти ма дру штве ног жи во та, али се, по те жи ни7) из два ја ју две. Јед-
на од обла сти дис кри ми на ци је же на са ин ва ли ди те том је од го вор 
др жа ве на на си ље. Кри вич но де ло „си ло ва ње” у Кри вич ном за ко ну 
Ср би је8) у (Члан 178. про пи са на ка зна је од три до 12 го ди на за тво-
ра) не при ме њу је се ка да су жр тве же не са ин ва ли ди те том, већ се 

4) Де цем бар 2009 ор га ни за ци ја „…ИЗ КРУ ГА “

5) На ци о нал на стра те ги ја о уна пре ђе њу по ло жа ја осо ба ин ва ли ди те том

6) На ци о нал на стра те ги ја за по бољ ша ње по ло жа ја же на и род не рав но прав но сти, “Слу-
жбе ни гла сник РС“ бр. 55/05, 71/05, 101/07 и 65/08

7) Ис ку ства же на са ин ва ли ди те том, из ба зе по да та ка „Мре жа …ИЗ КРУ ГА – Ср би ја“

8) “Слу жбе ни гла сник РС“ бр. 85/2005, 88/2005 - ис пр., 107/2005 - ис пр., 72/2009, 111/2009. 
121/2012, 104/2013  и  108/2014
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при ме њу је  кри вич но де ло „об љу ба над не моћ ним ли цем”,  за ко ју 
је про пи са на ма ња ка зна (Члан 179. про пи са на ка зна је од две до 10 
го ди на за тво ра) не го кад је жр тва же на без ин ва ли ди те та.

Ме ра „исе ље ња на сил ни ка из ста на” у По ро дич ном за ко ну 
РС9), ни је при мен љи ва на же не са ин ва ли ди те том, јер оне за ви се 
од на сил ни ка у оба вља њу сва ко днев них жи вот них функ ци ја (уста-
ја ње, обла че ње, од ла зак у то а лет ...). У Ре пу бли ци Ср би ји још увек 
не по сто ји ни је дан сер вис по др шке за же не са ин ва ли ди те том ка ко 
би за до во љи ле ове по тре бе. Оне не мо гу да се скло не би ло где, а 
по сто је ћа скло ни шта и си гур не ку ће ни су при сту пач не. Ин сти ту-
ци је од ко јих оне тра же за шти ту ни су при сту пач не, а за со ци јал на 
да ва ња оне ни су при о ри тет при ли ком оства ри ва ња.

Дру га ва жна област дис кри ми на ци је же на са ин ва ли ди те том 
је за шти та ре про дук тив ног здра вља. Ко ри шће ње овог пра ва је ве о-
ма те шко ре а ли зо ва ти, због пред ра су да да су асек су ал не, да не тре-
ба да ра ђа ју. Због то га и ни су пре по зна те у по ли ти ка ма за за шти ту 
здра вља же на, ни ти су пред у зе те ак тив но сти на до ступ но сти ги не-
ко ло шких ор ди на ци ја при до мо ви ма здра вља. По сто ји са мо де вет 
хи дра у лич них ги не ко ло шких сто ли ца и пет ма мо граф апа ра та до-
ступ них за же не са ин ва ли ди те том у до мо ви ма здра вља у Ср би ји.10)

Ли ста пред ло же них пи та ња:
1. Ко је ме ре и ак тив но сти др жа ва пла ни ра да пре ду зме  ра-

ди спро во ђе ња Чла на 6. Кон вен ци је и укљу чи ва ња по да-
тка о же на ма са ин ва ли ди те том у слу жбе не еви ден ци је 
над ле жних ин сти ту ци ја?  

2. Ка да ће др жа ва из ме ни ти кри вич но за ко но дав ство у де-
лу на си ља у по ро ди ци и сек су ал ног на си ља ка ко би се 
по чи ни лац ка знио сра змер но учи ње ном кри вич ном де-
лу?

3. Ко је ко ра ке и у ком вре мен ском пе ри о ду ће др жа ва пред-
у зе ти ка ко би се оси гу ра ло по што ва ње пра ва на при мар-
ну здрав стве ну за шти ту и ре про дук тив но здра вље же на 
са ин ва ли ди те том, по пут укла ња ња ар хи тек тон ских, ко-
му ни ка циј ских и тех нич ких ба ри је ра и еду ка ци је ме ди-
цин ског осо бља и же на са ин ва ли ди те том о зна ча ју ре-
про дук тив ног здра вља?

4. На ко ји на чин ће др жа ва по др жа ти ор га ни за ци је и удру-
же ња осо ба са ин ва ли ди те том за осна жи ва ње же на са 

9) “ Слу жбе ни гла сник РС“ бр. 18/2005.

10) За хва љу ју ћи ак тив но сти ма ор га ни за ци је „…ИЗ КРУ ГА“ за за шти ту пра ва и по др шку 
же на са ин ва ли ди те том
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ин ва ли ди те том и ја ча ње њи хо вог са мо по у зда ња ра ди 
укљу чи ва ња у жи вот ло кал не за јед ни це?

3) Члан 7. Де ца са ин ва ли ди те том 
Ин фор ма ци је о при ме ни Чла на 7. Кон вен ци је у др жав ном 

из ве шта ју да те су у па ра гра фи ма 60 - 68, 86. и 357 - 363. Иако су 
по да ци тач ни и ре ле вант ни и да ље је ста тус де це са ин ва ли ди те том 
по себ но осе тљив због чи ње ни це да се де ца нај че шће су о ча ва ју са 
ви ше стру ком дис кри ми на ци јом и мар ги на ли за ци јом, ка ко по осно-
ву ин ва лид но сти, та ко и по осно ву го ди на/уз ра ста, али и на осно ву 
те ри то ри је на ко јој жи ве услед не рав но мер ног со цио-еко ном ског 
раз во ја по је ди них оп шти на и гра до ва у Ср би ји, а по себ но услед 
не до вољ не раз ви је но сти се ла. Иако је др жа ва до не ла ра зна стра-
те шка до ку мен та, ак ци о не пла но ве као и за ко не11) ко ји се од но се 
на уна пре ђе ње по ло жа ја де це у ра зним обла сти ма дру штве ног жи-
во та, иако је за по че ла про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је, у прак си 
и да ље по сто је број ни про бле ми ко ји по га ђа ју де цу са ин ва ли ди-
те том. Број не до ка зе о то ме мо гу пру жи ти ор га ни за ци је осо ба са 
ин ва ли ди те том, као и са ме по ро ди це ко је има ју де те са ин ва ли ди-
те том. У пи та њу су сле де ћи про бле ми:

• Про бле ми у обла сти здрав стве не за шти те, на ро чи то код 
де це са мен тал ним и/или ком би но ва ним смет ња ма. С тим 
у ве зи је не а де кват на и че сто за ка сне ла ра на ди јаг но сти-
ка, али и не е ду ко ва ни здрав стве ни рад ни ци за ле че ње бо-
ле сти ко је ни су ди рект на по сле ди ца од ре ђе не ин ва лид но-
сти, као што су сто ма то ло ги ја, кар ди о ло ги ја, не у ро ло ги ја, 
он ко ло ги ја итд. Услед то га по ро ди це, као и њи хо ва де ца, 
че сто из гу бе мно го дра го це ног вре ме на у по гле ду ра них 
те ра пи ја, ре ха би ли та циј ских и дру гих ме ра. Ис тра жи ва-
ња по ка зу ју да се у Ср би ји уоча ва по раст бро ја хро нич них 
не за ра зних обо ље ња, ме ђу ко ји ма су и обо ље ња ко ја су 
у ве зи са пси хич ким смет ња ма, као и ра зна не у ро ло шка 
обо ље ња. 

• Не до вољ на раз ви је ност и те ри то ри јал на не у јед на че ност 
сер ви са по др шке за де цу и по ро ди це ко је има ју де цу са 
ин ва ли ди те том. Тек спо ра дич но се раз ви ја сер вис - лич ни 
пра ти лац де те та (ко ји је тек „у по во ју“) и за ко ји још увек 
ни су раз ви је ни стан дар ди. По сто је и днев ни цен три за де-
цу са ин те лек ту ал ним смет ња ма, по моћ у ку ћи и пре дах 
сме шта ји,  са ве то дав но-те ра пиј ске и со ци јал но-еду ка тив-

11) Као и за со ци јал ну за шти ту и здрав ство, та ко и за област обра зо ва ња об ра ђе ни су у 
окви ру ана ли зе ре ле вант них чла но ва Кон вен ци је
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не услу ге. Ме ђу тим, они ни су  јед на ко до ступ ни ши ром 
Ср би је, не ма до вољ но ме ста за сву де цу, ква ли тет услу га 
ни је јед нак, по сто ји и про блем са  не до вољ но об у че ним 
осо бљем. Та ко ђе, сви ови сер ви си зах те ва ју да љи раз вој у 
за јед ни ци, по себ но у сми слу обез бе ђи ва ња одр жи вог фи-
нан си ра ња у ло кал ним са мо у пра ва ма.

• У обла сти со ци јал не за шти те при мет на је и не до след ност 
у по што ва њу  кри те ри ју ма за до де лу пра ва на нов ча ну на-
док на ду за ту ђу не гу и по моћ за де цу и од ра сле са ин те-
лек ту ал ним те шко ћа ма, као и за де цу са ком би но ва ним/
ви ше стру ким смет ња ма (де ца са по сле ди ца ма це ре брал не 
па ра ли зе ко ја има ју и ин те лек ту ал не смет ње). Не ка де ца 
и од ра сли са ин те лек ту ал ним смет ња ма то пра во оства ре, 
а не ка не, због за ста ре лих про пи са за про це ну и не ком пе-
тент но сти ко ми си ја ко је вр ше про це не.

У обла сти обра зо ва ња, по след њих го ди на нор ма ти ва је знат-
но уна пре ђе на, за хва љу ју ћи и уче шћу ор га ни за ци ја ко је за сту па ју 
пра ва осо ба са ин ва ли ди те том, што је де таљ но об ра ђе но у Чла ну 
24. Ме ђу тим, по сту пак про це не по тре ба де те та за до дат ном по-
др шком, оп те ре ћен је ни зом сла бо сти и не до ста та ка. По сту пак је 
углав ном усме рен на по сма тра ње де те та, раз го вор са ро ди те љи ма 
и раз ма тра ње ме ди цин ске до ку мен та ци је. Из о ста ју ин фор ма ци је 
из ужег и ши рег окру же ња ко је се мо гу ста ви ти у функ ци ју по др-
шке.

На про бле ме на си ља над де цом са смет ња ма у раз во ју ре а-
гу је се ad hoc, а углав ном се от кри ва у слу ча је ви ма ка да се ра ди о 
очи том за не ма ри ва њу и зло ста вља њу.  Отва ра ње те ме на си ља и 
ба вље ње овим про бле мом ви ди се као зна ча јан ко рак ка по бољ ша-
њу прак се за шти те де це са ин ва ли ди те том и са смет ња ма у раз во ју 
од на си ља. 

Ли ста пред ло же них пи та ња:
1. Ко је ме ре ће др жа ва пред у зе ти ка ко би се оја ча ли ка па-

ци те ти здрав стве них уста но ва за рад са де цом са ин ва ли-
ди те том и по ро ди ца ма, струч них пе ди ја триј ских слу жби 
и па тро на же за ра но пре по зна ва ње и иден ти фи ка ци ју 
про бле ма? 

2. Ко ји ко ра ци ће се пред у зе ти ра ди раз ви ја ња не до ста ју-
ћих со ци јал них услу га за де цу са нај те жим ви до ви ма 
ин ва ли ди те та, као и про гра ма за од го вор но ро ди тељ ство 
и про фе си о нал це ко ји ра де са по ро ди ца ма, по себ но у 
изо ло ва ним и ру рал ним под руч ји ма? 
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3. Шта ће се учи ни ти у  под сти ца њу  вр шњач ких про гра ма 
и ве ћег уче шћа де це са ин ва ли ди те том у дру штве ним ак-
тив но сти ма?

4. На ко ји на чин ће др жа ва оси гу ра ти узи ма ње у об зир 
ми шље ња де це са ин ва ли ди те том и њи хо вих по ро ди ца 
при ли ком уре ђи ва ња свих оних пи та ња ко ја их се ти чу, 
укљу чу ју ћи њи хо во уче шће у свим ме ха ни зми ма за шти-
те и пра во суд ним и управ ним по ступ ци ма? 

4) Члан 9. При сту пач ност
У де лу др жав ног из ве шта ја ко ји се од но си на Члан 9. (па ра-

гра фи од 106 до 120), на во де се про пи си (за ко ни и под за кон ски ак-
ти) ко ји ре гу ли шу област при сту пач но сти, као што су За кон о без-
бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма, За кон о ва зду шном са о бра ћа ју, 
Пра вил ник о пра ви ма ли ца са ин ва ли ди те том и ли ца са сма ње ном 
по кре тљи во шћу у авио-пре во зу, За кон о пла ни ра њу и из град њи. 
Та ко ђе, на во де се при ме ри суд ске прак се о под не тим ту жба ма за 
област при сту пач но сти од стра не по је дин ца и ло кал них ор га ни за-
ци ја ОСИ на осно ву За ко на о спре ча ва њу дис кри ми на ци је ОСИ. 

Ме ђу тим, ини ци јал ни из ве штај не по ми ње све про пи се из 
ове обла сти (као што су За кон о јав ном ин фор ми са њу, Оп шти за кон 
о за бра ни дис кри ми на ци је, За кон о јав ним на бав ка ма), а та ко ђе и 
не пру жа ши ру сли ку о при сту пач но сти за осо бе са ин ва ли ди те том 
свих ка те го ри ја  као јед ном од основ них пред у сло ва за укљу че ност 
у дру штве ну за јед ни цу. Она об у хва та: при сту пач ност стам бе них 
згра да, при сту пач ност згра да од јав ног ин те ре са, при сту пач ност 
са о бра ћај ни ца и јав них по вр ши на, при сту пач ност пре во за и при-
сту пач ност ин фор ма ци ја и ко му ни ка ци ја.

Ме ђу тим, и по ред свих про пи са, у оба вља њу сва ко днев них 
ак тив но сти осо бе са ин ва ли ди те том у  Ре пу бли ци Ср би ји су о ча ва-
ју се са пре пре ка ма при ли ком кре та ња, ко ри шће ња пре во за, ула-
ска и кре та ња кроз при ват не и јав не згра де, при упо тре би кућ них 
апа ра та, елек трон ских и ди ги тал них си сте ма, услу га и про из во да, 
ин фор ма ци ја и ко му ни ка ци ја. Иако по сто је усво је ни стан дар ди о 
при сту пач но сти и до вољ но пред ви ђе них ме ра за санк ци је, они се 
не при ме њу ју увек ни у до вољ ној ме ри због не до вољ ног ин спек-
циј ског над зо ра. Још увек не по сто ји аде кват на обу ка о стан дар-
ди ма при сту пач но сти за ар хи тек те и ло кал не од бо ре, ко ји из да ју 
до зво ле за из град њу и упо треб не до зво ле.

Ста но ва ње осо ба са ин ва ли ди те том пред ста вља је дан од 
го ру ћих про бле ма у обла сти при сту пач но сти и ди рект но ути че на 
изо ло ва ност осо ба са ин ва ли ди те том и обим њи хо вог дру штве ног 
уче ство ва ња. За кон о пла ни ра њу и из град њу пред ви ђа да стам бе-
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не згра де са де сет и ви ше ста но ва мо ра ју да ис пу не усло ве при сту-
пач но сти. Адап та ци је ме ста ста но ва ња осо ба са ин ва ли ди те том 
ни су си стем ски ре ше не, те су осо бе са ин ва ли ди те том при ну ђе не 
да се сна ла зе за фи нан сиј ске из во ре за по ме ну те адап та ци је, као 
и да ис пу не вр ло ком пли ко ва не про це ду ре за до би ја ње нео п ход не 
са гла сно сти.

Не за о би ла зни сег мент у овој обла сти је не при сту пач ност 
јав них обје ка та ко ја че сто мо же би ти основ дис кри ми на ци је осо-
ба са ин ва ли ди те том. Ин сти ту ци је као што су нпр. по ште, цен три 
за со ци јал ни рад и МУП, где се оства ру ју гра ђан ска пра ва, и да-
ље су у нај ве ћој ме ри не до ступ не за осо бе са ин ва ли ди те том што 
ди рект но угро жа ва Члан 9. Кон вен ци је. То ком 2013. го ди не По ве-
ре ник за за шти ту рав но прав но сти об ја вио је Из ве штај о при сту-
пач но сти по слов них згра да др жав них ор га на осо ба ма са ин ва ли-
ди те том. Укуп но је про ве ре на при сту пач ност 23 др жав на ор га на, 
а глав ни еле мен ти пре гле да при сту пач но сти би ли су: при сту пач-
ност ула за (по сто ја ње плат фор ме или рам пе), пи сар ни ца, то а ле та и 
лиф то ва. Са мо три објек та у пот пу но сти су за до во љи ла стан дар де 
при сту пач но сти. 

При сту пач ност са о бра ћај ни ца и  јав них по вр ши на - у 
сво јим ис ка зи ма осо бе са ин ва ли ди те том на во де раз не вр сте пре-
пре ка и го во ре о сла бом ква ли те ту по вр ши на ко ло во за и тро то а-
ра (ру пе, отво ре ни шах то ви, не про пи сно по ста вљен ур ба ни мо-
би ли јар), на во де ви со ке ивич ња ке, не до ста так так тил них тра ка, 
не до ста так звуч них се ма фо ра. Си ту а ци ја је по себ но кри тич на у 
ру рал ним сре ди на ма. Пар кинг ме сто озна че но за осо бе са ин ва ли-
ди те том ни је јед но ста ван иза зов, по чев ши од до би ја ња за то нео п-
ход не на леп ни це, до не до вољ ног бро ја пар кинг ме ста. На пла та за 
не про пи сно пар ки ра ње на озна че ним ме сти ма за осо бе са ин ва ли-
ди те том је област ко ја зах те ва до дат но уна пре ђе ње нор ма тив ног 
окви ра и прак тич не при ме не. 

При сту па чан пре воз та ко ђе пред ста вља ве ли ку пре пре ку. У 
прак си, по ред ре дов ног јав ног пре во за ко ји је у 90 % слу ча је ва не-
при сту па чан, са мо у Бе о гра ду по сто ји тзв. спе ци ја ли зо ва ни јав ни 
пре воз за осо бе са ин ва ли ди те том. Ме ђу тим он је ли ми ти ран за 
ве ћи број ко ри сни ка услед ма лог бро ја ком би во зи ла (око 10 во зи-
ла) ко ји уз то не ис пу ња ва ју све стан дар де без бед но сти. Ал тер на-
ти ву  том ви ду пре во за пред ста вља спе ци ја ли зо ва ни ком би пре воз 
пре ко ор га ни за ци ја ОСИ, али и тај вид пре во за је усме рен смо на 
ма њи број чла но ва да тог удру же ња. Ова услу га спе ци ја ли зо ва ног 
пре во за ни је стан дар ди зо ва на, па као та ква ни фи нан сиј ски по др-
жа на за пру жа о це ове услу ге из ор га ни за ци ја ОСИ, а тре ба ло би да 
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бу де пре по зна та као со ци јал на услу га ко ја се мо же ли цен ци ра ти и 
до би ти одр жи во фи нан си ра ње од стра не ло кал них са мо у пра ва. У 
ма њим гра до ви ма, а по себ но у не раз ви је ним оп шти на ма, не по сто-
ји ни је дан од ви до ва при сту пач ног пре во за за осо бе са ин ва ли ди-
те том.

За кон о без бед но сти у са о бра ћа ју је та ко ђе зна ча јан за уче-
ство ва ње осо ба са ин ва ли ди те том у са о бра ћа ју. У Чла ну 24. сле па 
осо ба ко ја са мо стал но  уче ству је у са о бра ћа ју као пе шак, тре ба 
да се кре ће уз по моћ бе лог шта па и/или об у че ног пса во ди ча. Ово 
на во ди на по тре бу ускла ђи ва ња за ко но дав ства јер је нпр. За кон о 
ко ри шће њу пса во ди ча тек сту пио на сна гу. 

У обла сти при сту пач но сти ин фор ма ци ја и ко му ни ка ци-
ја, по сто ји ја сна ин ди ка ци ја да је осо ба ма са сен зор ним оште ће-
њи ма озбиљ но оте жан при ступ ин фор ма ци ја ма и ко му ни ка ци ја ма, 
иако Члан 12. За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма про пи су је 
оба ве зу обез бе ђи ва ња при сту па ин фор ма ци ја ма и ко му ни ка ци ја ма.

Особамаоштећеногвида ни су при сту пач ни штам па ни ме-
ди ји. Да би се ова ква си ту а ци ја де ли мич но убла жи ла, ор га ни за ци је 
сле пих по кре ну ле су звуч не ча со пи се у ко ји ма се об ја вљу ју, по ред 
оста лог, и при ло зи из штам па них ме ди ја. Ра дио је нај при сту пач-
ни ји сле пи ма, док те ле ви зи ја ни је у пот пу но сти. Због то га тре ба у 
усло ви ма са вре ме не тех но ло ги је ства ра ти усло ве да и по пу ла ци ји 
сле пих бу ду до ступ ни сви са др жа ји уз очу ва ње функ ци је те ле ви зи-
је као ме ди ја, ко ри шће њем де ко де ра. 

Особамаоштећеногслухаинаглувимособама ни су при-
сту пач ни ни ра дио ни те ле ви зи ја. Тре нут но је не до вољ но еми си-
ја за глу ве на зна ков ном је зи ку та ко да тре ба ства ра ти усло ве да 
по ру ке са те ле ви зиј ских екра на бу ду до ступ не глу вим и на глу вим 
осо ба ма. У про це су ди ги та ли за ци је ме ди ја тре ба ства ра ти усло ве 
да се мно ге ин фор ма ци је по ја ве на дис пле ју ра дио апа ра та, што би 
ко ри сти ло глу вим осо ба ма. Та ко ђе, усва ја њем За ко на о зна ков ном 
је зи ку у мар ту 2015. го ди не зна ков ни је зик по ста је зва ни чан је зик 
за осо бе оште ће ног слу ха, чи ме је ство рен прав ни основ за ве ћу 
при сту пач ност ин фор ма ци ја ма и ко му ни ка ци ји, али још увек не ма 
до вољ но по ка за те ља ко ли ко је За кон за жи вео у прак си.

Раз лог сла бе рас про стра ње ност зна ков ног је зи ка је и ма ли 
бро ја ту ма ча: у Ср би ји, на 1.000 глу вих и на глу вих ра ди је дан ту-
мач за зна ков ни је зик, док има 30.000 оних ко ји ма је ту мач по тре-
бан. Сер ти фи кат ту ма ча има са мо 80 љу ди, али њих 30 ак тив но 
ра ди. По сто је 44 кан це ла ри је за пре во ђе ње на зна ков ни је зик и око 
300 пре во ди о ца са раз ли чи тим ни во и ма ком пе тент но сти.  
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Ли ста пред ло же них пи та ња:
1. Да ли Вла да пла ни ра да усво ји ак ци о ни план при сту пач-

но сти у ра зум ном вре мен ском ро ку и у скла ду са ре ал-
ним мо гућ но сти ма, у ур ба ним и ру рал ним зо на ма ко ји 
би по крио све аспек те при сту пач но сти, укљу чу ју ћи фи-
зич ко окру же ње, пре воз, ин фор ма ци је и ко му ни ка ци је, 
ка ко би се ели ми ни са ле по сто је ће пре пре ке? 

2. Ко ји се ко ра ци пред у зи ма ју у ства ра њу ме ха ни за ма кон-
тро ле и ин спек циј ског над зо ра над спро во ђе њем за кон-
ских од ред би из обла сти при сту пач но сти и Пра вил ни ка 
о пу ном по што ва њу стан дар да при сту пач но сти у прак-
си?

3. На ко ји на чин ће др жа ва под ста ћи град ске и оп штин ске 
вла сти да у сво је ло кал не пла но ве раз во ја укљу че ак тив-
но сти и бу џе ти ра ње сред ства ка ко би омо гу ћи ла ства ра-
ње при сту пач ног пре во за, ин фор ма ци ја и ко му ни ка ци ја, 
укљу чу ју ћи ин фор ма циј ске и ко му ни ка циј ске тех но ло-
ги је, ка ко у ур ба ним та ко и у ру рал ним сре ди на ма?

5) Члан 11. Ри зич не си ту а ци је и ху ма ни тар не ка та стро фе 
У де лу др жав ног из ве шта ја ко ји се од но си на Члан 11. ЦРПД 

Ри зич не си ту а ци је и ху ма ни тар не ка та стро фе у од ре ђе ним па-
ра гра фи ма, као што су 146. За кон о по ли ци ји, 150. Пра ва ин тер но 
ра се ље них ли ца и 153. Стра те ги ја од бра не Ре пу бли ке Ср би је на ве-
де на су до ку мен та ко ја го во ре са мо о оп штим на че ли ма у ко ји ма 
се ниг де по себ но не по ми њу осо бе са ин ва ли ди те том и „по треб не 
ме ре ка ко би се обез бе ди ла за шти та и си гур ност осо ба са ин ва ли-
ди те том“  ка ко то пред ви ђа Члан 11. ЦРПД, или ин фор ма ци је ко је 
ни су део обла сти ри зич не си ту а ци је па ра гра фи 152. Со ци јал но 
ста но ва ње у за шти ће ним усло ви ма, и 148. о бро ју укуп но ра се ље-
них ли ца на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је кра јем 2010. јер ниг де 
не ма по да та ка да ли и ко ли ко је ме ђу њи ма би ло ОСИ. 

У  па ра гра фу 147. За кон о ван ред ним си ту а ци ја ма12) у Чла-
ну 57, тач ка 3. по ми ње се да се ева ку а ци ја вр ши и за „бо ле сна ли-
ца, ли ца са по себ ним по тре ба ма и дру га ли ца ко ји ма је нео п ход на 
ту ђа по моћ и не га“, али се у Чла ну 62. пред ви ђа да се за за шти ту и 
скла ња ње љу ди као скло ни шта ко ри сте и под зем не са о бра ћај ни це, 
по друм ске и дру ге под зем не про сто ри је, на пу ште ни ту не ли, пе ћи-
не и дру ги при род ни објек ти. Ниг де се не по ми ње да ли и на ко ји ће 
се на чин обез бе ди ти при сту пач ност у ове објек те за ОСИ.

12)  “Сл. Гла сник РС”, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012
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Из ве штај не по ми ње На ци о нал ну стра те ги ју за шти те 
и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма13) ко ја је до не та кра јем 
2011. ко ја пред ви ђа да се „све ин фор ма ци је о си сте му за шти те и 
спа са ва ња мо ра ју учи ни ти до ступ ним и осо ба ма са ин ва ли ди те-
том, у њи ма при сту пач ним фор ма ти ма и тех но ло ги ја ма“ као и да 
ће се „по себ на па жња по све ти ти обу ци свих су бје ка та ин те гри са-
ног си сте ма за шти те и спа са ва ња, ка ко би осо бље мо гло да пру жи 
од го ва ра ју ћу по моћ и за шти ту де ци, ста ри ма и осо ба ма са ин ва ли-
ди те том“. Ме ђу тим, Ак ци о ни план при ме не На ци о нал не стра те ги-
је за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма ни је до нет, План 
за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма, сход но За ко ну ни је 
до нет, те не по сто је бли же де фи ни са не про це ду ре, над ле жно сти 
ни од го вор ност за ева ку а ци ју, за шти ту и скла ња ње осо ба са ин ва-
ли ди те том, као ни де таљ ни про пи си о на чи ну об у ча ва ња, на став-
ним пла но ви ма и про гра ми ма за об у ча ва ње при пад ни ка ци вил не 
за шти те ко ји укљу чу ју и ОСИ.

Не до ста так пре ци зних ме ра у од но су на ОСИ био је по себ но 
ви дљив као про блем при ли ком бом бар до ва ња Ср би је 1999. ка да 
су ОСИ оста ја ле у сво јим ста но ви ма без мо гућ но сти ко ри шће ња 
скло ни шта и у ма ју 2014. при ли ком по пла ва у Ср би ји, ка да ни у 
јед ном од при хват них Цен та ра ни је би ло по да та ка да ли су у њи ма 
сме ште не и ОСИ и ко је су им по тре бе.

Ли ста пред ло же них пи та ња:
1. Ка да ће др жа ва усво ји ти под за кон ске ак те, пла но ве и ме-

ре ка ко би би ла омо гу ће на при ме на про пи са ко ји се од-
но се на за шти ту и спа са ва ње осо ба са ин ва ли ди те том у 
ри зич ним си ту а ци ја ма и ка та стро фа ма ко ји су опи са ни у 
па ра гра фи ма 146-153 др жав ног из ве шта ја?

2. Да ли ће осо бе са ин ва ли ди те том и њи хо ве ре пре зен-
та тив не ор га ни за ци је би ти кон сул то ва не и укљу че не у 
про цес до но ше ња тих пла но ва и ме ра?

6) Члан 12. Рав но прав ност пред за ко ном 
Ре пу бли ка Ср би ја има је дан од нај ре стрик тив ни јих си сте-

ма ста ра тељ ства у све ту. Ста вља њем под ста ра тељ ство осо ба гу би 
моћ од лу чи ва ња у свим обла сти ма жи во та. По сле ди це ли ша ва ња 
по слов не спо соб но сти су не са гле ди ве, а осо ба је ли ше на ско ро 
свих пра ва већ са мим по кре та њем по ступ ка. 

По ро дич ни за кон14) ко ји де фи ни ше ма те ри јал не усло ве за 
ли ше ње по слов не спо соб но сти по чи ва на дис кри ми на тор ној пре-

13)  „Сл. Гла сник РС” “, бр. 86/2011
14) Члан 146 и 147.(“Слу жбе ни гла сник РС“, број 18/2005, 72/2011 и 6/2015
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ми си – да осо бе са ин ва ли ди те том ни су у ста њу да се ста ра ју о соп-
стве ним пра ви ма и ин те ре си ма „због бо ле сти или смет њи у пси хо-
фи зич ком раз во ју“. 

Про це сно, ли ше ње по слов не спо соб но сти пот пу но је за сно-
ва но на ме ди цин ском ве шта че њу што је у пот пу ној су прот но сти 
са со ци јал ним мо де лом ин ва ли ди те та (ко ји је за сту пљен у ЦРПД). 

У др жав ном из ве шта ју се не по ми ње да је под јед на ко ва жан 
ин сти тут про ду же ња ро ди тељ ског пра ва. С об зи ром да осо ба над 
ко јом је про ду же но ро ди тељ ско пра во има прав ни ста тус ма ло лет-
ни ка, мо же се за кљу чи ти да је њен ста тус у све му из јед на чен са 
ста ту сом оних ко је су пот пу но ли ше не по слов не спо соб но сти.

Иако се Ини ци јал ни из ве штај Ре пу бли ке Ср би је освр ће на 
про бле ме у по кре та њу ре фор ме си сте ма ста ра тељ ства (п. 155-156), 
не ја сно је ко је по зи тив не ме ре над ле жно ми ни стар ство пред у зи ма 
(п. 159) с об зи ром да се ста ње у овој обла сти кон стант но по гор ша-
ва. По сту па ње по пре по ру ци ЦПТ (п. 44) до ве ло је до не са гле ди-
вих по сле ди ца у прак си. Ор га ни за ци ји МДРИ-С обра тио се ве ли-
ки број по ро ди ца ко је све до че о прак си цен та ра за со ци јал ни рад 
ко јом се сме шта ње у дом, ко ри шће ње услу га днев ног бо рав ка и 
оства ри ва ња дру гих пра ва из обла сти со ци јал не за шти те, усло вља-
ва ли ше њем по слов не спо соб но сти, иако за то не по сто ји за кон ски 
основ.

По да ци Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту15) бе ле же 
за бри ња ва ју ћи тренд по ра ста бро ја љу ди под ста ра тељ ством. Број 
осо ба под ста ра тељ ством по ве ћан је за 33,9% са мо у то ку 2011. го-
ди не, од но сно за 20% у то ку 2012. го ди не. С дру ге стра не, ве о ма је 
ма ли број по кре ну тих по сту па ка за вра ћа ње по слов не спо соб но-
сти, а пре ма ис тра жи ва њу „По слов на спо соб ност као људ ско пра-
во“, тај про це нат из но си 0,2%.

Нај ве ћи не до ста так, тре нут но у Ср би ји, је не по сто ја ње ал-
тер на ти ве ли ша ва њу по слов не спо соб но сти. Де ли мич но ли ше ње 
по слов не спо соб но сти, ко је је ма ње ре стрик тив но, у прак си се ве-
о ма рет ко ко ри сти. 

По сто је ћи за кон ски оквир у обла сти ма ли ше ња по слов не 
спо соб но сти и ста ра тељ ства над пу но лет ним осо ба ма ни је од го-
ва ра ју ћи ни по сле из ме на За ко на о ван пар нич ном по ступ ку16) и у 
су прот но сти је са оба ве за ма ко је Ре пу бли ка Ср би ја има на осно ву 
Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, дру гих ме ђу на род-

15)  http://za vodsz.gov.rs/in dex.php?op tion=com_con tent&task=vi ew&id=160&ite mid=157 

16) Čla no vi 32-44, “Slu žbe ni gla snik RS”, br. 25/82 i 48/88, 46/95, 85/2012, 45/2013, 55/2014, 
65/2015)
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них до ку ме на та о људ ским пра ви ма и на ци о нал ног ан ти ди скри ми-
на ци о ног за ко но дав ства.

Осим овог про бле ма, осо бе са ин ва ли ди те том ко је ни су у 
мо гућ но сти да се сво је руч но пот пи шу услед свог ин ва ли ди те та, 
су о ча ва ју се са про бле мом ко ри шће ња фак си ми ла у прав ном про-
ме ту. Углав ном се ко ри сте две вр сте фак си ми ла: штам па ни и као 
сво је руч ни пот пис, али се овај са штам па ним сло ви ма не при зна је 
при за кљу че њу уго во ра и у фи нан сиј ском по сло ва њу. С об зи ром 
да још увек не по сто је за кон ска ре ше ња ко ја ре гу ли шу ову област, 
оста вље на је сло бо да сва ком прав ном ли цу и ин сти ту ци ји да пи та-
ње упо тре бе фак си ми ла ре гу ли ше на свој на чин. Због то га до ла зи 
до не у јед на че не прак се17) па осо бе са ин ва ли ди те том би ва ју на овај 
на чин дис кри ми ни са не у прав ном про ме ту. 

Ли ста пред ло же них пи та ња:
1. Ка ко се об ја шња ва дра сти чан по раст бро ја осо ба под ста-

ра тељ ством у 2011. го ди ни?
2. Ка кве из ме не По ро дич ног за ко на су пла ни ра не ра ди за-

ме не ста ра тељ ства као си сте ма по др шке у до но ше њу од-
лу ка, као и ра ди пред у зи ма ња ме ра у ве зи са за у ста вља-
њем суд ске прак се ко ја се од но си на пот пу но ли ше ње 
по слов не спо соб но сти а ра ди пру жа ња по др шке ОСИ, 
на прин ци пи ма по што ва ња људ ских пра ва и по што ва ња 
прин ци па јед на ко сти са дру ги ма?

3. Ка да ће др жа ва до не ти За кон о упо тре би фак си ми ла за 
фи зич ка ли ца, ка ко би се осо ба ма са ин ва ли ди те том ко је 
ни су у мо гућ но сти да се сво је руч но пот пи шу услед свог 
ин ва ли ди те та омо гу ћио рав но пра ван по ло жај у прав ном 
про ме ту? 

7) Члан 13. При ступ прав ди 
Др жав ни из ве штај се на при ме ну Чла на 13. Кон вен ци је - 

При ступ прав ди освр нуо у па ра гра фи ма од 161 до 181. и то опи-
си ва њем од ред би ЗПП18) и ЗКП19), ко ји се од но се на осо бе са ин-
ва ли ди те том. По ред то га, др жав ни из ве штај се ба вио по да ци ма о 
бро ју суд ских по сту па ка на осно ву дис кри ми на ци је осо ба са ин ва-

17) Мо ни то ринг ин ди ви ду ал них ис ку ста ва осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср би ји“, 
Цен тар за ори јен та ци ју дру штва, Di sa bi lity Rights Pro mo tion In ter na ti o nal, Бе о град, јун 
2013.

18) За кон о пар нич ном по ступ ку, „Слу жбе ни гла сник РС“, број 72/2011.

19) За кон о кри вич ном по ступ ку, „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/2001 и 68/2002 и „Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005, 49/2007, 20/2009, 72/2009 и 
76/2010. 
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ли ди те том, о бро ју при сту пач них су до ва, за тим при сту пач но шћу 
ка зне но по прав них уста но ва и од но сом по ли циј ских слу жбе ни ка 
пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том. Све на ве де но је тач но, али су-
штин ски и да ље не омо гу ћа ва јед нак при ступ прав ди осо ба ма са 
ин ва ли ди те том.

Оства ри ва ње и за шти та пра ва осо ба са ин ва ли ди те том пред 
суд ским и дру гим ор га ни ма оне мо гу ће на је услед ар хи тек тон ских 
и ко му ни ка циј ских пре пре ка. Иако Устав Ре пу бли ке Ср би је из 
2006. го ди не са др жи од ред бу у чла ну 2120) о јед на ко сти свих гра ђа-
на пред за ко ном, та јед на кост ни је га ран то ва на и осо ба ма са ин ва-
ли ди те том. Од 164 згра де су до ва у Ре пу бли ци Ср би ји са мо 36 има 
рам пу21) за ин ва лид ска ко ли ца, ме ђу тим, ни је дан суд не ма при сту-
па чан то а лет, ни ти так тил не тра ке за кре та ње сле пих осо ба. По ред 
то га, не по сто ји ни ти јед на за кон ска од ред ба ко ја га ран ту је осо би 
са те ле сним ин ва ли ди те том пра во да бу де са слу ша на на при сту-
пач ном ме сту, већ је ово пра во оста вље но на оце ну су ду, што он 
мо же, а не мо ра да при хва ти.22) Уко ли ко стран ка у по ступ ку ин си-
сти ра да се су ђе ње оба ви у суд ни ци у при зе мљу, суд ће од ла га ти 
ро чи шта и по не ко ли ко ме се ци, док се не стек ну усло ви за то.

За кон о пар нич ном по ступ ку23), чи је се од ред бе при ме њу ју 
у свим гра ђан ским по ступ ци ма, не са др жи од ред бе ко је га ран ту ју 
осо ба ма са ин ва ли ди те том јед нак ста тус и јед на ка пра ва у од но су 
на оста ле гра ђа не. Упра во су прот но, овим За ко ном је про пи са но 
да све док ко ји има оште ће ње слу ха и/или го во ра мо ра би ти са слу-
шан пи сме но, а пра во на ту ма ча за зна ков ни је зик је пред ви ђе но 
тек у слу ча ју да се са слу ша ње на овај на чин не мо же из вр ши ти. У 
прак си се вр ло че сто де ша ва да се осо бе са оште ће њем слу ха и/или 
го во ра са слу ша ва ју без ту ма ча, или се су ђе ње од ла же по не ко ли ко 
ме се ци док се не обез бе ди ту мач на зна ков ни је зик, ко јих у Ср би ји 
има са мо де вет. 

20) Усво је но 30. сеп тем бра 2006. г

21) Ис тра жи ва ње ор га ни за ци је „…ИЗ КРУ ГА – Бе о град“, ре а ли зо ва но 2014. год. „Су до ви у 
Ср би ји“.

22) За кон о пар нич ном по ступ ку, Слу жбе ни гла сник РС 125/04, члан 109. - Ро чи ште се, по 
пра ви лу, одр жа ва у суд ској згра ди. Суд мо же од лу чи ти да се ро чи ште одр жи ван суд ске 
згра де кад на ђе да је то ну жно или да ће се на тај на чин уште де ти у вре ме ну или у тро-
шко ви ма по ступ ка. Про тив овог ре ше ња ни је до зво ље на жал ба.

23) За кон о пар нич ном по ступ ку, Слу жбе ни гла сник РС 72/2011, члан 256. - Све док ко ји не 
зна је зик на ко ме се во ди по сту пак са слу ша ће се пре ко пре во ди о ца. Ако је све док глув, 
пи та ња ће да му се по ста вља ју пи сме но, а ако је нем, по зва ће се да од го ва ра у пи са ној 
фор ми. Ако са слу ша ње не мо же да се из вр ши на овај на чин, по зва ће се ту мач. Суд ће 
ту ма ча упо зо ри ти на ду жност вер ног пре но ше ња пи та ња ко ја се све до ку по ста вља ју и 
из ја ва ко је све док бу де да вао. 
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За кон о упо тре би зна ков ног је зи ка24) је у Чла ну 6. де фи ни-
сао да глу ва осо ба има пра во да ко ри сти услу ге суд ског ту ма ча ако 
ни је у мо гућ но сти да ко му ни ци ра на дру ги на чин, од но сно ако је 
не пи сме на или не мо же да чи та са уса на, а не зна се ко то про це њу-
је. За кон на во ди да се услу ге суд ског ту ма ча ко ри сте пред јав ном 
слу жбом, у по ли тич ком жи во ту, у уста но ва ма обра зо ва ња и код по-
сло дав ца.

За кон о пар нич ном по ступ ку у Чла ну 2. про пи су је да стран ке 
има ју пра во на за ко ни ту, јед на ку и пра вич ну за шти ту сво јих пра ва. 
Ако осо бе са ин ва ли ди те том, тра же ћи за шти ту сво јих пра ва, мо-
ра ју нај пре да се ба ве оства ри ва њем пра ва да при сту пе су ду или 
суд њи ма, уко ли ко има ју оште ће ње слу ха и/или го во ра тре ба да 
раз у ме ју шта се пред су дом го во ри, уко ли ко има ју оште ће ње ви да 
тре ба да са зна ју шта пи ше у пред ме ту, он да не мо же мо го во ри ти о 
за ко ни то сти, јед на ко сти и пра вич но сти ко је овај За кон га ран ту је. 

За кон о бес плат ној прав ној по мо ћи се на ла зи већ го то во две 
го ди не у фор ми На цр та25) ко ји је при пре ми ло Ми ни стар ство прав-
де. На црт овог За ко на као пру жа о це прав не услу ге пред ви ђа и не-
вла ди не ор га ни за ци је и прав не кли ни ке уко ли ко се по себ но за то 
ре ги стру ју. Цен три за со ци јал ни рад, ко ји су већ оп те ре ће ни пре-
ве ли ким бро јем по сло ва ко ји оба вља ју, иза бра ни су да бу ду ор ган 
ко ји ће од лу чи ва ти о то ме ко има пра во на бес плат но за сту па ње, а 
ко ри сни ци бес плат не прав не по мо ћи су пред ви ђе ни да ис кљу чи во 
бу ду оне осо бе ко је оства ру ју пра во на услу ге со ци јал не за шти те 
или ма те ри јал на да ва ња из до ме на со ци јал не за шти те. На тај на-
чин се не по треб но усло вља ва пра во на бес плат ну прав ну по моћ са 
оства ри ва њем пра ва из до ме на со ци јал не за шти те. Та ко ђе, на чин 
на ко ји ће бес плат на прав на по моћ да се фи нан си ра ни је ја сан. 

Ли ста пред ло же них пи та ња:
1. Ка да се пла ни ра ју про ме не од ред би ЗПП и ЗКП ка ко би 

се обез бе ди ло осо ба ма са оште ће њем слу ха оба ве зно ко-
ри шће ње зна ков ног ту ма ча пред суд ским и дру гим ор-
га ни ма?

2. Ка кве про це ду ре су обез бе ђе не за осо бе са ин ва ли ди-
те том, без об зи ра на ин ва лид ност, ка ко би пре ва зи шли 
пре пре ке у при сту пу суд ни ца ма, згра да ма ту жи ла шта ва 
и по ли циј ским ста ни ца ма, чи ме би се осо ба ма са ин ва-
ли ди те том омо гу ћио при ступ прав ди, као и пра во на за-
ко ни ту, јед на ку и фер за шти ту њи хо вих пра ва?

24) Усво јен у мар ту 2015.

25) http://www.mprav de.gov.rs/sek ci ja/53/rad ne-ver zi je-pro pi sa.php 
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8)  Члан 19. Са мо стал ни жи вот и 
укљученост у дру штве ну за јед ни цу

У па ра гра фи ма 223 – 225. и па ра гра фу 228. др жав ног из ве-
шта ја о при ме ни Кон вен ци је, пру же не ин фор ма ци је су тач не, али 
не ком плет не. Си стем со ци јал них услу га за осо бе са ин ва ли ди те том 
и да ље се су о ча ва са број ним иза зо ви ма, од ко јих су нај зна чај ни ји: 
1) фи нан си ра ње со ци јал них услу га, 2) плу ра ли тет услу га и пру жа-
о ца, 3) успо рен про цес тран сфор ма ци је ин сти ту ци ја у услу ге у за-
јед ни ци и 4) услу ге ни су до кра ја раз ви је не на на че ли ма дру штве не 
укљу че но сти (при сту пач ност, пар ти ци па ци ја, рав но прав ност). 

У др жав ном  из ве шта ју па ра граф  227. на во ди се да је услу га 
пер со нал не аси стен ци је од 2001. го ди не у ве ћем бро ју гра до ва Ре-
пу бли ке Ср би је раз ви ја на кроз пи лот про јек те ко је су по др жа ва ли 
углав ном стра ни до на то ри, али је ва жно  на по ме ну ти да су ини ци-
ра ње, обез бе ђе ње сред ста ва, раз ви ја ње и пру жа ње услу ге спро ве ле 
са ме ор га ни за ци је ОСИ.

Жи вот у за јед ни ци од ра слих осо ба са ин ва ли ди те том у ве-
ли кој ме ри оте жа ва не а де ква тан си стем по др шке за њи хо во рад но 
ан га жо ва ње/за по шља ва ње и си стем ли ше ња по слов не спо соб но-
сти. Ма да је сто па ин сти ту ци о на ли за ци је де це јед на од нај ни жих у 
Евро пи (па ра граф 229. и 230), и да ље је око 60 % де це са смет ња ма 
у раз во ју на ре зи ден ци јал ном сме шта ју, док је са мо 9,1 % де це на 
по ро дич ном сме шта ју. Од пет уста но ва за сме штај де це са смет ња-
ма у раз во ју, че ти ри има ју у про се ку око 350 ко ри сни ка26), а го то во 
по ло ви на ко ри сни ка су од ра сле ОСИ. По сто је ли сте че ка ња за сме-
штај де це у ин сти ту ци је, што го во ри  о не раз ви је но сти ло кал них 
сер ви са по др шке за оста нак де це у по ро дич ном окру же њу. Но вац 
се и да ље ула же у ин сти ту ци је чак и кроз про јек те ко ји по др жа ва ју 
про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је и сред ства усме ра ва ју ка ја ча њу 
ка па ци те та по сто је ћих ве ли ких ин сти ту ци ја за пру жа ње ал тер на-
тив них услу га, чи ме се по ве ћа ва опа сност од ре пли ци ра ња ин сти-
ту ци о нал не кул ту ре на дру ге вр сте услу га, док се ло кал ни сер ви си 
га се услед не до стат ка ме ра да се оси гу ра њи хо ва одр жи вост. 

Ка да је реч о од ра слим и осо ба ма са ин те лек ту ал ним ин ва-
ли ди те том, као што је већ на ве де но, углав ном су сме ште ни у уста-
но ва ма за сме штај де це са смет ња ма у раз во ју. По сто ји са мо јед на 
уста но ва за трај ни сме штај у Ср би ји за све од ра сле осо бе са ин ва-
ли ди те том27) са ка па ци те том од 80 ме ста и на ла зи се у Бе о гра ду. 

26) Za kon o so ci jal noj za šti ti , Član 54.

27)  http://www.dom za o si.org.rs/
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Дру га, ко ја је на ју гу Ср би је, ка па ци те та од 90 ме ста је исто вре ме-
но на ме ње на сме шта ју ста рих ли ца и од ра слих осо ба са ин ва ли ди-
те том. Иако из гле да да је си ту а ци ја у овом сми слу до бра, за пра во 
ни је, јер по што не по сто је со ци јал не услу ге за од ра сле и ста ри је 
осо бе са те ле сним ин ва ли ди те том у за јед ни ци, они су че сто или 
сме ште ни у до мо ве за ста ре осо бе, без об зи ра на њи хо ву ста рост 
или у уста но ве за сме штај де це са смет ња ма у раз во ју или оста ју 
без ика кве со ци јал не услу ге.

Ср би ја не ма све о бу хват ну стра те ги ју де ин сти ту ци о на ли за-
ци је (ДИ). Тре нут но се ре а ли зу је про је кат „Уна пре ђе ње усло ва за 
ко ри сни ке са ин те лек ту ал ним и мен тал ним смет ња ма у трај ном 
сме шта ју, кроз ства ра ње усло ва за њи хо во укљу чи ва ње у дру штво 
и ло кал ну за јед ни цу“ у са рад њи са Ми ни стар ством за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња и Ми ни стар ством здра вља 
Ре пу бли ке Ср би је и уз фи нан сиј ску по др шку из ИПА прет при-
ступ них фон до ва Европ ске  уни је. Про је кат об у хва та 11 ре зи ден-
ци јал них уста но ва со ци јал не за шти те за осо бе са ин те лек ту ал ним 
и мен тал ним ин ва ли ди те том и пет спе ци јал них пси хи ја триј ских 
бол ни ца у Ср би ји. Циљ је да се ство ри еле мен те за раз вој стра те-
ги је ДИ.

У па ра гра фу 227 др жав ног из ве шта ја је ре че но да је по чев 
од 2001. го ди не сер вис пер со нал них аси сте на та раз ви јан у ве ћем 
бро ју гра до ва Ср би је кроз пи лот про јек те ко ји су нај ве ћим де лом 
по др жа ни од ино стра них до на то ра, ва жно је ис та ћи да је са мо по-
кре та ње сер ви са, обез бе ђи ва ње до на то ра, раз вој и пру жа ње услу ге 
спро во ди ле су са ме ор га ни за ци је осо ба са ин ва ли ди те том28).

Иако је услу га ПА, од но сно мо гућ ност са мо стал ног из бо ра 
ПА, до но ше ња од лу ке о вр сти, вре ме ну и на чи ну пру жа ња услу-
ге, нео п хо дан пред у слов за са мо ста лан жи вот ОСИ, услу га ПА се 
те шко обез бе ђу је ка ко због не до вољ них фи нан сиј ских сред ста ва 
ло кал них за јед ни ца (па ра граф 223.), та ко и због не пре по зна ва ња 
услу ге у си сте му на ко ју ко ри сни ке тре ба да упу ћу је ЦСР,29) не до-
вољ ног по зна ва ња стан дар да ква ли те та услу ге, са др жа ја и прин-
ци па по ко ји ма се услу га пру жа30), не по сто ја ња си сте ма про це не 
по тре ба за услу гом код ЦСР, мо гу ћих пру жа ла ца услу ге и са мих 
осо ба са ин ва ли ди те том ко ји тра же услу гу, о че му го во ре и на ла зи 

28)  Цен тар за са мо стал ни жи вот ОСИ Ср би је, http://www.cil sr bi ja.org 

29) По да ци РЗСЗ и Из ве шта ји о ра ду, до ступ но на http://www.za vodsz.gov.rs/in dex.php?op-
tion=com_con tent&task=vi ew&id=245&Ite mid=245 

30) Де фи ни са ни Пра вил ни ком о ми ни мал ним стан дар ди ма услу га СЗ, “Слу жбе ни гла сни ки 
РС”, бр. 42/2013
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раз ли чи тих ис тра жи ва ња31). То за по сле ди цу има ве ли ке раз ли ке у 
са др жа ју и ква ли те ту услу ге ПА32) ко ју ко ри сни ци до би ја ју и та мо 
где је она при вид но обез бе ђе на. 

ЗСЗ, у окви ру гру пе услу га по др шке за са мо стал ни жи вот, 
пред ви ђа и услу гу ста но ва ња уз по др шку али се пру жа ње ове услу-
ге су о ча ва и са не ре гу ли са ним тран сфе ром сред ста ва за ову услу гу, 
јер  се сред ства на ме ње на сме шта ју ко ри сни ка у ин сти ту ци ју не 
пре у сме ра ва ју ни ти на ко ри сни ка, ни ти на пру жа о ца услу ге ста но-
ва ња уз по др шку, иако ко ри сник ви ше не бо ра ви у ин сти ту ци ји33). 
Ови по да ци го во ре и о не на мен ском тро ше њу сред ста ва ко ја не 
до ла зе до крај њих ко ри сни ка већ оста ју „за ро бље на“ у ин сти ту-
ци ја ма. 

У Ср би ји још увек ни је по стиг нут плу ра ли зам пру жа ла ца 
услу га (па ра граф 224) што, из ме ђу оста лог, ути че на ре ла тив но 
огра ни чен број услу га на ло кал ном ни воу. Плу ра ли тет пру жа ла ца 
услу га и из јед на ча ва ње усло ва за пру жа о це из јав ног, при ват ног и 
ци вил ног сек то ра кроз про цес ли цен ци ра ња и ус по ста вља ња ми-
ни мал них стан дар да за услу ге у за јед ни ци се те шко обез бе ђу је у 
прак си.   Је дан од кри те ри ју ма за фи нан си ра ње ка да Ми ни стар ство 
фи нан си ра услу гу кроз про јек те је и одр жи вост услу ге, ко ји на ро-
чи то по га ђа пру жа о це услу га у си ро ма шним сре ди на ма ко је не ма-
ју сред ста ва да, на кон пре стан ка фи нан си ра ња од Ми ни стар ства, 
обез бе де одр жи вост услу ге. Та ко у Ср би ји у 37 ло кал них за јед ни ца 
не ма со ци јал них услу га фи нан си ра них из бу џе та ло кал не са мо у-
пра ве34). Од 2009. још ни је до нет Пра вил ник о упо тре би на мен ских 
тре ан сфе ра ко ји тре ба да бли же ре гу ли ше ово пи та ње. С об зи ром 
да је зна ча јан број оп шти на у Ср би ји ока рак те ри сан као из ра зи-
то не до вољ но раз ви јен и де ва сти ран35) укљу че ност и оства ри ва ње 
пра ва ОСИ по ста је по ве за но са ме стом пре би ва ли шта, што до во ди 
у не рав но пра ван по ло жај ве ли ки број ОСИ у не раз ви је ним оп шти-
на ма. 

31) „Хо ли стич ки из ве штај: Над гле дај сво ја пра ва!”, Цен тра за ори јен та ци ју дру штва - Di-
sa bi lity Rights Pro mo tion In ter na ti o nal, Ре ги о нал ни цен тар за над гле да ње пра ва осо ба са 
ин ва ли ди те том за Евро пу, 2013. 

32) Ис тра жи ва ње ЦСЖ ОСИ Ср би је 2013 и „Хо ли стич ки из ве штај: Над гле дај сво ја пра ва!”, 
COD

33) По да ци Асо ци ја ци је за про мо ци ју ин клу зи је Ср би је

34) http//www.za vodsz.gov.rs 

35) У 2014. го ди ни, 25,6% оп шти на је спа да ло у гру пу из ра зи то не до вољ но раз ви је них је-
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве http://www.re gi o nal ni ra zvoj.gov.rs/Lat/Show NA RR Fol der.
aspx?mi=171
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Цен три за со ци јал ни рад не еви ден ти ра ју по тре бе ко ри сни-
ка за услу га ма ко је не по сто је у том тре нут ку у ло кал ној за јед ни-
ци, већ са мо по тре бе за по сто је ћим ко је су огра ни че ног спек тра 
што оте жа ва план ски при ступ фи нан си ра ња услу га и од ре ђи ва ње 
при о ри те та у за јед ни ци. Пре ма ЗСЗ, ЦСР има ју пра во и да пру жа-
ју услу ге он да ка да тих услу га не ма у за јед ни ци, што до во ди до 
су ко ба ин те ре са: јер ЦСР упу ћу ју ко ри сни ке на услу ге ко је са ми 
пру жа ју, али не и за раз вој но вих услу га. Ове по дат ке пот кре пљу ју 
и ре зул та ти ис тра жи ва ња36) где 72% ис пи та ни ка не ма при ступ по-
треб ној услу зи по др шке, 42% ис пи та ни ка не ма мо гућ ност ути ца ја 
на до но ше ње од лу ка и из бор услу ге ко ју ће до би ти као ни на њен 
ква ли тет и обим. 

Про цес ли цен ци ра ња ОЦД по ка зао се ве о ма те жак и са по је-
ди ним зах те ви ма струк ту рал них стан дар да ко је мо гу  за до во љи ти 
са мо ор га ни за ци је из јав ног си сте ма. До но ше њем но вог За ко на о 
ра ду37) си ту а ци ја се по гор ша ла од ред бом да је у пру жа њу со ци-
јал них услу га мо гу ће ан га жо ва ти струч не рад ни ке са мо на осно ву 
уго во ра о ра ду, што за по је ди не услу ге ни је нео п ход но, а фи нан-
си је ри услу ге та сред ства не одо бра ва ју. У це лој Ср би ји, до са да 
је из да то са мо 65 ли цен ци од ко јих је 20 из да то ор га ни за ци ја ма 
ци вил ног дру штва38).  

У ве зи са ши ре њем услу га кроз раз ли чи те про јек те, (па ра-
граф 228) тач но је да се број услу га  про ши рио, али број ко ри сни ка 
где Цен три за со ци јал ни рад тре ба да про це њу ју по тре бе и упу ћу ју 
ко ри сни ке пру жа о цу услу га се сма њу је. У  2011. го ди ни до шло је 
до па да бро ја ко ри сни ка ЦСР ко ји су исто вре ме но и ОСИ. Обр-
ну то, у про те клом сед мо го ди шњем пе ри о ду мо же се уочи ти ја сан 
тренд по ра ста бро ја  де це и мла дих са ин ва ли ди те том еви ден ти-
ра них у ЦСР. Функ ци ја ЦСР је и да обез бе ди сло бо дан фи зич ки и 
ин фор ма ци о ни при ступ ко ри сни ци ма. Из ве штај  РЗСЦ о сте пе ну 
до ступ но сти ЦСР39) го во ри да у про се ку све га 35,3% ЦСР има ју 
обез бе ђе ну фи зич ку до ступ ност у 49% ЦСР не по сто ји ни ка ква 
бро шу ра о пра ви ма и услу га ма ЦСР на ме ње на ко ри сни ци ма. Ин-
фор ма ци је  о услу га ма ЦСР при ла го ђе на сле пи ма по сто је са мо у 
7,8% ЦСР. 

36)  „Хо ли стич ки из ве штај: Над гле дај сво ја пра ва!”, Цен тра за ори јен та ци ју дру штва - Di-
sa bi lity Rights Pro mo tion In ter na ti o nal, Ре ги о нал ни цен тар за над гле да ње пра ва осо ба са 
ин ва ли ди те том за Евро пу, 2013.

37)  Слу жбе ни гла сник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14užbe ni gla snik RS” br. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 i 75/14

38)  По да ци Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња

39)  По да ци МИ НРРЗС 
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Ли ста пред ло же них пи та ња:
1. Ка да се мо же оче ки ва ти усва ја ње све о бу хват не стра те ги-

је о де ин сти ту ци о на ли за ци ји? 
2. Ко ји су ко ра ци у по гле ду де ин сти ту ци о на ли за ци је осо ба 

са ин ва ли ди те том до са да пред у зе ти и ко ли ко нов ца је 
пред ви ђе но из бу џе та за спро во ђе ње про це са де ин сти-
ту ци о на ли за ци је?

3. Да ли др жа ва пла ни ра да из ме ни За кон о ра ду и За кон 
о со ци јал ној за шти ти ка ко би се омо гу ћи ло  пру жа ње 
услу га у ма ње раз ви је ним ло кал ним за јед ни ца ма и да ли  
ће пред став ни ци ор га ни за ци ја осо ба са ин ва ли ди те том 
би ти укљу че ни у тај про цес у скла ду са Чла ном 4. Кон-
вен ци је?

4.  Ко је ме ре су пред у зе те за из град њу ка па ци те та ло кал них 
са мо у пра ва за пру жа ње, пра ће ње и ева лу а ци ју со ци јал-
них услу га? 

5. Ко је ме ре се пред у зи ма ју ра ди ре а ло ка ци је сред ста ва из 
ин сти ту ци ја на услу ге за сно ва не у за јед ни ци на кон што 
ко ри сни ци на пу сте ин сти ту ци о нал ни сме штај? 

6. На ко ји на чин др жа ва пла ни ра да оси гу ра рав но пра ван 
по ло жај раз ли чи тих пру жа ла ца услу га?

9) Члан 20. Мо гућ ност кре та ња  
За обез бе ђе ње мо гућ но сти кре та ња осо ба са ин ва ли ди те-

том, од кључ ног зна ча ја је обез бе ђи ва ње нео п ход них ор то пед ских 
по ма га ла, а на во ди у ве зи са обез бе ђи ва њем ме ди цин ско-тех нич-
ких по ма га ла из др жав ног из ве шта ја у па ра гра фи ма 235. и 280. ко-
мен та ри са ни су у окви ру Чла на 25.  као пи та ње ко је је зна чај но за 
мо гућ ност кре та ња. Та ко ђе, слу жбе по др шке има ју ве ли ку уло гу 
у обез бе ђи ва њу мо гућ но сти кре та ња (нпр. осо ба са оште ће њем ви-
да), ко је су ко мен та ри са не у окви ру Чла на 19.

У па ра гра фу 231. др жав ног из ве шта ја на во ди се да је За ко-
ном о без бед но сти са о бра ћа ја омо гу ће на обу ка во за ча са ин ва ли-
ди те том у по себ но адап ти ра ним во зи ли ма, ме ђу тим, про це не ле-
ка ра спе ци ја ли ста при ли ком  из да ва ња ле кар ских уве ре ња ра ди 
мо гућ но сти по ла га ња ис пи та ни су ујед на че не у свим оп шти на ма и 
не узи ма ју у об зир но ве тех но ло ги је као ни ин ди ви ду ал не мо гућ-
но сти осо ба са ин ва ли ди те том, већ се кон цен три шу ис кљу чи во на 
ме ди цин ску ди јаг но зу, а де ша ва се да чак и да се ле кар ске про це не 
за исту ди јаг но зу раз ли ку ју у раз ли чи тим оп шти на ма. Ово зна чи 
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да по је ди не осо бе са ин ва ли ди те том би ва ју у пот пу но сти оне мо гу-
ће не да до би ју во зач ку до зво лу услед сво је ди јаг но зе иако по сто је 
тех но ло шке мо гућ но сти за упра вља ње адап ти ра ним во зи лом.

Пред ло же но пи та ње:
1. Шта ће др жа ва учи ни ти по пи та њу ујед на ча ва ња кри те-

ри ју ма за про це ну мо гућ но сти осо ба са ин ва ли ди те том 
да упра вља ју во зи лом узи ма ју ћи у об зир са вре ме не тех-
но ло ги је и ко ри сти ти ин ди ви ду а ли зо ван при ступ?

10) Члан 24. Обра зо ва ње 
Ини ци јал ни из ве штај да је пре глед (263-274) нор ма тив ног 

окви ра за уна пре ђе ње и спро во ђе ње ин клу зив ног обра зо ва ња у 
Ре пу бли ци Ср би ји, ко ји је у прет ход них не ко ли ко го ди на зна чај-
но уна пре ђен, на во де ћи на че ло јед на ко сти и не ди скри ми на ци је 
на осно ву ин ва ли ди те та. За ко но дав ни оквир у обла сти пра ва на 
обра зо ва ње осо ба са ин ва ли ди те том, про пи сан је Уста вом Ср би-
је и кроз 11 дру гих за ко на ко ји се од но се на ан ти ди скри ми на ци ју 
и обра зо ва ње40), од ко јих су че ти ри за ко на усво је на пре пот пи си-
ва ња Кон вен ци је41). Они пред ви ђа ју: ме ха ни зме, ме то де, на чи не 
при ла го ђа ва ња и ин ди ви ду а ли зо ван при ступ уче њу, при ла го ђа ва-
ње школ ског окру же ња, до дат не услу ге за по др шку обра зо ва њу и 
оста ле ин стру мен те ин клу зив ног обра зо ва ња. Ипак, кроз де фи ни-
са не ме ре, оба ве зу њи хо ве при ме не и тер ми но ло ги ју про пи са ну 
за ко ни ма и под за кон ским ак ти ма, и да ље до ми ни ра тен ден ци ја ис-
кљу чи ва ња уче ни ка из си сте ма, на ро чи то у нај но ви јим из ме на ма 
про пи са.      

У   Ср би ји по сто ји 41 шко ла за де цу са смет ња ма у раз во ју, од 
ко јих су 23 основ не шко ле са пред школ ским оде ље њи ма, 17 шко ла 
су за основ но и сред ње обра зо ва ње са пред школ ским оде ље њи ма 
и јед на је сред ња шко ла. Од укуп ног бро ја шко ла, пет су за обра-
зо ва ње глу ве де це, че ти ри су ШО СО са до мо ви ма, две су основ не 
шко ле за уче ни ке са оште ће ним ви дом и јед на је сред ња шко ла. За 
ве ћи ну про фи ла у сред њим шко ла ма, обез бе ђе не су тро го ди шње 
(струч не) шко ле, не по сто ји при ступ ви со ком обра зо ва њу, што је 

40) За кон о за бра ни дис кри ми на ци је, За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је ОСИ, За кон о 
јед на ко сти по ло ва, За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, За кон о пред-
школ ском обра зо ва њу и вас пи та њу, За кон о де чи јој и со ци јал ној за шти ти, За кон о сред-
њо школ ском обра зо ва њу (по след ња три су усво је на пре пот пи си ва ња Кон вен ци је), За-
кон о уџ бе ни ци ма и дру гим на став ним сред стви ма, За кон о ви со ком об ра зо ва њу и За кон 
о уче нич ком и сту дент ском стан дар ду.

41) Про чи та ти Из ве штај о ускла ђе но сти за ко но дав ног и ин сти ту ци о нал ног окви ра у Ре пу-
бли ци Ср би ји са Кон вен ци јом УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том и пре по ру ке за 
хар мо ни за ци ју, ЦСЖ Ср би је и АЦЕД Бо сна и Хер це го ви на, Бе о град 2014, стр. 31-32
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је дан од раз ло га за што не ма до вољ но осо ба оште ће ног слу ха у ви-
со ком обра зо ва њу.42) 

Од укуп ног бро ја сту де на та на осам др жав них и де сет при-
ват них уни вер зи те та уку пан број сту де на та са ин ва ли ди те том је 
ма њи од 500. По сто ји ма ње од пет сту де на та са аути змом или мен-
тал ним смет ња ма и ма ње од 20 сту де на та са оште ће њем слу ха 
на свим уни вер зи те ти ма. Струк ту ра сред њо шко ла ца у ре дов ном 
обра зов ном си сте му је при лич но слич на.

Ме ђу тим, при ме на обра зов них за ко на и ин клу зив на обра зов-
на прак са су и да ље ве о ма не раз ви је ни. По да ци о де ци са смет ња ма 
у раз во ју у Ср би ји су не а жу ри ра ни и не до ступ ни, а ми кро по да-
ци о по ло жа ју де це са смет ња ма у раз во ју у обра зов ном си сте му 
не по сто је. Пре ма по след њим по да ци ма, око 7.000 де це се обра-
зу је по ин ди ви ду ал ном обра зов ном пла ну, али то ни је по ка за тељ 
укуп ног бро ја де це са смет ња ма у обра зов ном си сте му. По што, у 
скла ду са За ко ном, ро ди те љи до но се ко нач ну од лу ку о то ме ко ју ће 
шко лу њи хо во де те упи са ти, шко ле не мо гу од би ти да упи шу де те 
(чак ни у слу ча је ви ма струк тур них или не до стат ка људ ских ре сур-
са, као ни због не до стат ка по треб не по др шке), ипак ре дов не обра-
зов не ин сти ту ци је че сто са ве ту ју ро ди те ље да иза бе ру спе ци јал не 
шко ле. Ка да је у пи та њу при ступ обра зо ва њу, очи глед ни иза зо ви 
су ар хи тек тон ска не при сту пач ност шко ле и школ ског окру же ња, 
нео бе збе ђен пре воз до шко ле, не при ла го ђе ни уџ бе ни ци и на став на 
сред ства што оте жа ва или оне мо гу ћа ва пра ће ње на ста ве на ро чи то 
ка да су у пи та њу де ца са ин те лек ту ал ним и сен зор ним оште ће њи-
ма. Тре нут ни Пред лог За ко на о уџ бе ни ци ма и на став ним сред стви-
ма је по ку шао да уна пре ди ову област де фи ни са њем уџ бе ни ка и 
на став них сред ста ва у при ла го ђе ном фор ма ту (аудио за пис, ве ћа 
сло ва, Бра је во пи смо), али је исто вре ме но опа сност овог за кон-
ског тек ста де фи ни са ње по себ них уџ бе ни ка за де цу са смет ња ма 
у раз во ју са скра ће ним са др жа јем и стан дар ди ма по стиг ну ћа. На-
став ни ци у ре дов ним шко ла ма ни су еду ко ва ни за рад са де цом са 
смет ња ма у раз во ју. Ка да де те иде у ре дов ну шко лу, пред ла же се 
ма њи број ча со ва и скра ћи ва ње вре ме на ко је се про во ди у шко ли. 
Као раз ло ге, на во де пе ри од адап та ци је, де те то ву не мо гућ ност да 
по ха ђа на ста ву, итд.

Све обра зов не уста но ве ви де аси стен ци ју за уче ни ка (лич ни 
пра ти лац или аси стент) као нај ва жни ји пред у слов за бо ра вак де те-
та у вр ти ћу/шко ли. Ако аси стен ци ја ни је обез бе ђе на, де ца не мо гу 
би ти од би је на од упи са, јер је про тив за ко на, али се суп тил но су-

42)  ОП. Цт. Стр. 37
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ге ри ше да се де те упи ше у не ку спе ци јал ну шко лу. Ин тер ре сор на 
ко ми си ја на оп штин ском ни воу над ле жна је за ми шље ње о до дат-
ној обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ног по др шци уче ни ку, а за 
фи нан си ра ње услу ге лич ног пра ти о ца је од го вор на ло кал на са мо-
у пра ва, од но сно Ми ни стар ство обра зо ва ња, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја за услу гу пе да го шког аси стен та. Иако ре фор ми са не, ин тер-
ре сор не ко ми си је нај че шће функ ци о ни шу по ста ром ме ди цин ском 
мо де лу и оче ки ва на про ме на у при сту пу де те ту и по ро ди ци се ни је 
до го ди ла. Фи нан си ра ње услу ге ни је ре ше но и за са да се обез бе ђу је 
кроз про јек те или та ко што је обез бе ђу је по ро ди ца (сво јим ан га жо-
ва њем, или фи нан си ра њем осо бе ко ја то оба вља). То ком на ста ве, 
на став ник не ко му ни ци ра или не до вољ но ко му ни ци ра/ укљу чу је 
де те на ча со ви ма. Иако он /она ра ди са де те том, пе да го шки аси-
стент ни је члан ти ма за до дат ну по др шку де те ту (ИЕП ти ма) и не 
по сто ји раз ме на ин фор ма ци ја и за јед нич ко пла ни ра ње по др шке. 
Све ово до во ди до не а де кват ног обра зо ва ња де це са смет ња ма у 
раз во ју. 

Тра ди ци о нал ни и за ста ре ли на чин пре да ва ња и про це њи ва-
ња по стиг ну ћа уче ни ка су нај ве ћа пре пре ка пла ни ра њу ди фе рен-
ци ра не на ста ве и ин ди ви ду а ли за ци је кроз ре дов не при пре ме за ча-
со ве. Ин ди ви ду а ли за ци ја и ин ди ви ду ал ни обра зов ни пла но ви се 
ту ма че и пла ни ра ју та ко да зах те ва ју ин ди ви ду ал ни рад (је дан на 
је дан), а не као по др шка за укљу че ност и уче ство ва ње у на ста ви 
и школ ском жи во ту. На пи са ни ИОП-и су па пи ри за про свет не са-
вет ни ке/ин спек то ре и рет ко слу же слу же на став ном осо бљу и ро-
ди те љи ма за уна пре ђе ње обра зо ва ња де те та та ко да де ца за ко ју су 
ура ђе ни ИОП-и ипак не по ка зу ју на пре до ва ње и све ви ше за о ста-
ју у гра ди ву. Због из о ста ја ња аде кват ног при ла го ђа ва ња при сту па, 
ме то да, ма те ри ја ла, об ли ка ра да за ве ли ки број де це са те шко ћа ма 
у раз во ју се, иако не ма ју те шко ће у ин те лек ту ал ном раз во ју, пред-
ла же се ИОП са из ме ње ним по себ ним стан дар ди ма (ис хо ди за од-
ре ђе не пред ме те/обла сти), од но сно сма њу ју се зах те ви и оче ки ва-
ња. По себ но је за бри ња ва ју ће да се то де ша ва на са мом по чет ку 
обра зо ва ња, ка да се де те још ни је ни упо зна ло. 

Од ка да је усво јен За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња, ви-
ше од 15.000 на став ни ка и пе да го шких рад ни ка је об у че но за ин-
клу зив но обра зо ва ње у окви ру про гра ма уна пре ђе ња струч них ве-
шти на ка ко на срп ском, та ко и на је зи ци ма ма њи на. Ова те ма је део 
на став ног пла на и про гра ма ви со ког обра зо ва ња за пред школ ске и 
школ ске учи те ље, али осим оних ко је су ор га ни зо ва ле ор га ни за ци-
је ци вил ног дру штва и ор га ни за ци је осо ба са ин ва ли ди те том или 
не ма мо по дат ке да ли је Кон вен ци ја УН по ме ну та или не. Ге не рал-
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но, кре а то ри фор мал них про гра ма ви со ког обра зо ва ња за бу ду ће 
на став ни ке го то во уоп ште ни су све сни су шти не Чла на 24.

Пре по зна ва ње ро ди те ља као ва жног ре сур са у про це су пла-
ни ра ња и пру жа ње по др шке де те ту је још увек озби љан иза зов. 
Ро ди те љи не до би ја ју основ не ин фор ма ци је у ве зи са обра зо ва-
њем де те та у обра зов ној уста но ви. Ка да је у пи та њу укљу че ност 
у пла ни ра ње по др шке за де те, уме сто тим ског ра да, кон ти ну и ра не 
ко му ни ка ци је и раз ме не ин фор ма ци ја, ро ди те љи уче ству ју са мо 
фор мал но. Уче шће де те та у про це су пла ни ра ња по др шке и про це-
не по стиг ну тог из о ста је чак и ка да је де те на ста ри јем школ ском 
уз ра сту и не ма те шко ће у вер бал ном из ра жа ва њу. Ге не рал но гле да-
ју ћи, ово се од но си на ве ћи ну од ра слих осо ба ко је су у де те то вом 
окру же њу.

Тре ба на по ме ну ти да су де ца са смет ња ма у раз во ју ко ја жи-
ве у ре зи ден ци јал ним уста но ва ма ис кљу че на из обра зо ва ња. Чак 
70% де це школ ског уз ра ста не по ха ђа шко лу, а од оних ко ји по ха-
ђа ју, ни јед но де те ни је укљу че но у ре дов ну шко лу. 

Де ца оште ће ног слу ха су углав ном у по себ ном школ ском 
си сте му са ин тер нат ским сме шта јем и огра ни че ним мо гућ но сти-
ма ко му ни ка ци је у за јед ни ци, осим у окви ру њи хо вих по ро ди ца. 
По сто ји јед на сред ња спе ци јал на шко ла где глу ва де ца за јед но 
са оста лим  уче ни ци ма са ин ва ли ди те том по ха ђа ју обра зо ва ње у 
одво је ним објек ти ма. Они и да ље углав ном има ју мо гућ ност из-
бо ра тро го ди шње или че тво ро го ди шње стру ке за елек тро тех ни ча-
ра или ме ха ни ча ра, фри зе ра или умет ни ка. Пре да ва ња се из во де 
на зна ков ном је зи ку ко ја су оба ве зна по За ко ну о ко ри шће њу зна-
ков ног је зи ка ко ји је усво јен ове го ди не. Ме ђу уни вер зи тет ским 
про фе со ри ма не ма упо тре бе зна ков ног је зи ка, осим не ко ли ко па-
сив них на Фа кул те ту за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју 
ко ји су се то ме де це ни ја ма су прот ста вља ли, ин си сти ра ју ћи или на 
усме ном го во ру, чи та њу са уса на  или тзв. то тал ној ме то ди.

За по шља ва ње на став ни ка са ин ва ли ди те том је већ по др жа-
но кроз За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу 
ОСИ, али про пи си ма из За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и 
вас пи та ња, пред ност у за по шља ва њу има ју на став ни ци ко ји не-
ма ју пун фонд ча со ва, што прак тич но оне мо гу ћа ва за по шља ва ње 
осо ба са ин ва ли ди те том у обра зо ва њу.

Ли ста пред ло же них пи та ња:
1. Да ли и ка да др жа ва пла ни ра да ре ди зај ни ра на став не 

пла но ве и оче ки ва не ре зул та те за оне ко ји ра де у окви ру 
обра зов ног си сте ма, за на став ни ке у ре дов ним шко ла-
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ма и за сту ден те на свим ни во и ма ко ји ра де са де цом 
са смет ња ма у раз во ју и са ин ва ли ди те том, као и у од но-
су на пра во на обра зо ва ње за сву де цу и од ра сле ка ко би 
се ство ри ла иста оче ки ва ња за све у по гле ду до при но са 
дру штву на кон за вр ше ног обра зо ва ња?

2. На ко ји на чин ће др жа ва укљу чи ти де цу са смет ња ма 
у раз во ју ко ја жи ве у уста но ва ма со ци јал не за шти те у 
обра зов ни си стем?

3. Ко је ме ре ће др жа ва пред у зе ти ка ко би ускла ди ла За кон 
о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу ОСИ 
и За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, 
ра ди обез бе ђи ва ња пред у сло ва за рав но прав но за по-
шља ва ње на став ни ка са ин ва ли ди те том у свим ни во и ма 
обра зов ног си сте ма?

11) Члан 25. Здра вље
Др жав ни из ве штај се здрав стве ном за шти том ба вио у па ра-

гра фи ма 137-139, где су на ве де на основ на на че ла ЗЗЗ43) и па ра гра-
фи ма 275 – 280, где су на ве де ни са мо ци ље ви и ме ре из На ци о нал-
не стра те ги је за уна пре ђе ње по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том. Све 
ин фор ма ци је су тач не али не ком плет не и не ука зу ју на иза зо ве са 
ко ји ма се су о ча ва ју осо бе са ин ва ли ди те том у обла сти здрав стве не 
за шти те. За кон ска ре гу ла ти ва у овој обла сти са др жи ан ти ди скри-
ми на тив не од ред бе ко је се од но се и на вр сту ин ва ли ди те та и ско ро 
је 95% ускла ђе на са Кон вен ци јом, али ни је ујед на че на тер ми но ло-
ги ја ко ја се од но си на осо бе са ин ва ли ди те том, па се не где по ми њу 
мен тал но не до вољ но раз ви је на ли ца и оста ла ин ва лид на ли ца или 
се осо бе са ин ва ли ди те том на зи ва ју по вр сти ди јаг но зе. 

Нај ве ћи про блем са ко ји ма се су о ча ва ју осо бе са ин ва ли ди-
те том у оства ри ва њу здрав стве не за шти те је ар хи тек тон ска, ко му-
ни ка циј ска, тех нич ка не при сту пач ност здрав стве них услу га и не-
до ста так об у че ног осо бља. Та ко ђе, ка да је реч о ин фор ма ци ја ма, 
кам па ње на ме ње не пре вен ци ји, ре про дук тив ном здра вљу, бор би 
про тив ХИВ/АИДС-а, углав ном су пот пу но не до ступ не за осо бе са 
сен зор ним ин ва ли ди те том.

Ана ли за пра ће ња ин ди ви ду ал них ис ку ста ва44) по ка зу је да 
је област здра вља и ре ха би ли та ци је јед на од нај ва жни јих за ис-

43) За кон о здрав стве ној за шти ти (“Сл. гла сник РС”, бр. 107/2005, 72/2009 - др. за кон, 
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. за кон и 93/2014)

44) „Мо ни то ринг ин ди ви ду ал них ис ку ста ва осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср би ји, 
Цен тар за ори јен та ци ју дру штва,Di sa bi lity Rights Pro mo tion In ter na ti o nal, Бе о град, Јун, 
2013
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пи та не осо бе са ин ва ли ди те том. Ис ку ства ис кљу че ња у ко ри шће-
њу здрав стве них услу га и ре ха би ли та ци је због не при сту пач но сти 
или ре стрик тив них кри те ри ју ма за оства ри ва ње по је ди них пра ва 
из обла сти здрав стве не за шти те је до жи ве ло чак 45% ис пи та ни ка. 
Дис кри ми на ци ју у овој обла сти до жи ве ло је 28,33% ис пи та ни ка, а 
не по што ва ње раз ли чи то сти је осе ти ло чак 43,33%. Нпр. у обла сти 
оства ри ва ња пра ва на за шти ту ре про дук тив ног здра вља, што је об-
ја шње но у ана ли зи Чла на 6.

Ка да је реч о по на ша њу здрав стве них рад ни ка, при ме ће но је 
да се код 80% ис пи та ни ка они обра ћа ју пра ти о цу или пер со нал ном 
аси стен ту осо бе ко ја тра жи не ку здрав стве ну услу гу, што на ру ша ва 
прин ци пе по вер љи во сти, са мо стал но сти и до сто јан ства осо ба са 
ин ва ли ди те том. Ис так ну то је још да, здрав стве ни рад ни ци оп штег 
сме ра не по зна ју ка рак те ри сти ке по је ди них вр ста ин ва ли ди те та и 
ко ри сте не а де кват ну тер ми но ло ги ју.

Ва жно је ука за ти и на про бле ме при ли ком за ка зи ва ња ле кар-
ских пре гле да. У мно гим до мо ви ма здра вља, кон трол ни спе ци ја ли-
стич ки пре гле ди се не мо гу за ка за ти те ле фон ски већ са мо лич ним 
до ла ском. На кон што је па ци јент ки ња са фи зич ким ин ва ли ди те том 
те ле фо ном ука за ла на то да она као осо ба са ин ва ли ди те том не мо-
же да до ђе да за ка же пре глед, ре че но јој је да то ура ди не ко уме сто 
ње, чи ме се зна чај но на ру ша ва прин цип са мо стал но сти осо ба са 
ин ва ли ди те том. За глу ве и на глу ве осо бе у ве ћи ни здрав стве них 
слу жби ни је обез бе ђе на мо гућ ност за ка зи ва ња СМС-ом или на не-
ки дру ги при сту па чан на чин.

Ана ли за за ко но дав ног окви ра у обла сти здрав стве не за шти-
те осо ба са ин ва ли ди те том и ње го ва при ме на у прак си45), по ка за ла 
је да из ме ђу ове две ства ри по сто ји ве ли ки рас ко рак. Од за кон-
ских ре ше ња нај ви ше су кри ти ко ва ни Пра вил ник о ме ди цин ској 
ре ха би ли та ци ји у ста ци о нар ним здрав стве ним уста но ва ма спе ци-
ја ли зо ва ним за ре ха би ли та ци ју46), Пра вил ник о ме ди цин ско- тех-
нич ким по ма га ли ма ко ја се обез бе ђу ју из сред ста ва оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња47) и Ли ста ле ко ва ко ји се из да ју на ре цепт.

За по тре бе ме ди цин ске ре ха би ли та ци је утвр ђе но је, да осо ба 
прет ход но мо ра да има хо спи тал но ле че ње, да би оства ри ла ово 
пра во.  

45) Из вод из Из ве шта ја о ускла ђе но сти за ко но дав ног и ин сти ту ци о нал ног окви ра у Ре пу-
бли ци Ср би ји са Кон вен ци јом УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том и пре по ру ке за 
хар мо ни за ци ју, Цен тар за са мо стал ни жи вот осо ба са ин ва ли ди те том Ср би је, 2014.

46) Сл. Гла сник РС”, бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010, 103/2010, 15/2011 и 48/2012

47) “Сл. Гла сник РС”, бр. 52/2012, 62/2012 – ис пр., 73/2012 – ис пр., 1/2013 и 7/2013
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Обез бе ђи ва ње ме ди цин ско-тех нич ких по ма га ла је пра ће но 
вр ло ре стрик тив ном про це ду ром и про ду же њем ро ко ва за за ме ну 
и по прав ку по ма га ла. По ред то га сред ства ко ја Фонд здрав стве ног 
оси гу ра ња одва ја за ове по тре бе је не до во љан, па осо бе са ин ва ли-
ди те том до би ја ју по ма га ла ко ја су ло ши јег ква ли те та и не мо гу да 
из др же про пи са не ро ко ве.

Ли ста пред ло же них пи та ња:
1. Ко је ме ре и у ком ро ку ће др жа ва пред у зе ти ка ко би се 

по бољ шао при ступ здрав стве ним услу га ма за осо бе са 
ин ва ли ди те том, од фи зич ке/ар хи тек тон ске до ступ но сти 
објек ти ма и одговарајуćих адап та ци ја ме ди цин ске опре-
ме и про це ду ра, до обез бе ђи ва ња ал тер на тив них ви до ва 
ко му ни ка ци је за осо бе са сен зор ним ин ва ли ди те том?

2. Шта ће би ти учи ње но у по гле ду обу ке ме ди цин ског осо-
бља за рад са осо ба ма са ин ва ли ди те том, укљу чу ју ћи и 
по ди за ње све сти здрав стве них рад ни ка о пра ви ма осо ба 
са ин ва ли ди те том?

3. Ко је ме ре ће др жа ва пред у зе ти ка ко би се уки ну ле оне 
од ред бе из Пра вил ни ка о ме ди цин ској ре ха би ли та ци ји 
у ста ци о нар ним здрав стве ним уста но ва ма спе ци ја ли зо-
ва ним за ре ха би ли та ци ју ко ји ма се осо бе са раз ли чи тим 
ди јаг но за ма раз ли чи то тре ти ра ју ка да је у пи та њу оста-
ри ва ње пра ва на ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју? 

4. Ко је ме ре ће др жа ва пред у зе ти ка ко би се уки ну ле дис-
кри ми на тор не од ред бе из Пра вил ни ка о ме ди цин ско-
тех нич ким по ма га ли ма ко ја се обез бе ђу ју из сред ста ва  
оба ве зног  здрав стве ног  оси гу ра ња  ко ји ма се за по сле-
ност/не за по сле ност и ста рост ко ри сни ка по ста вља ју као 
кри те ри ју ми за оства ри ва ње пра ва  на ор то пед ска по ма-
га ла?

12) Члан 27. Рад и за по шља ва ње
У окви ру др жав ног из ве шта ја, спро во ђе ње Чла на 27. Кон-

вен ци је пред ста вље но је у две це ли не: у па ра гра фи ма 131 – 136 
(ко ји се об ра ђу ју у окви ру Чла на 9. при сту пач ност) и у па ра гра фи-
ма 293 – 314, ко ји се ди рект но ба ве Чла ном 27. Кон вен ци је. 

Пре ма про це ни из не тој у Стра те ги ји за уна пре ђе ње по ло жа-
ја осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср би ји  жи ви око 330.000 
осо ба са ин ва ли ди те том рад ног уз ра ста, а од то га је 168.227 рад но 
ак тив них. На осно ву Из ве шта ја о из вр ше њу оба ве зе за по шља ва-
ња осо ба са ин ва ли ди те том број за по сле них осо ба је у по ра сту од 
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до но ше ња ЗПР ЗО СИ, са 10.326 то ком 2010. го ди не на 11.467 то-
ком 2012. го ди не, што чи ни тек 4% осо ба ко је су у рад ном уз ра сту. 
Иако по раст по сто ји, он ипак ни је ре ле ван тан у од но су на уку пан 
број осо ба са ин ва ли ди те том рад ног уз ра ста. Струк ту ра и код за по-
сле них и не за по сле них осо ба са ин ва ли ди те том ука зу је на зна чај но 
не по вољ ни ји по ло жај же на са ин ва ли ди те том на тр жи шту ра да. На 
при мер, у 2013. го ди ни би ло је 20.666 не за по сле них ОСИ на еви-
ден ци ји НСЗ48), од че га је 67,0% му шка ра ца и 33,0% же на.

Чак 89% пред став ни ка ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва ко је 
за сту па ју ОСИ сма тра да оне не ма ју јед на ке мо гућ но сти да се за-
по сле на отво ре ном тр жи шту ра да, од но сно да до са да шња при ме-
на за ко на не омо гу ћа ва и ре ал ну до ступ ност пра ва на рад за осо бе 
са ин ва ли ди те том.49) Као глав не раз ло ге за то, пред став ни ци ООСИ 
ви де пред ра су де, сте ре о ти пе и ге не рал но дис кри ми на ци ју ОСИ 
као рад ни ка али и не по вољ ну обра зов ну струк ту ру50). 

Про блем дис кри ми на ци је ОСИ на тр жи шту ра да се не 
спо ми ње у на ци о нал ном из ве шта ју.  Ис тра жи ва ња ука зу ју да 
је тре ћи на за по сле них осо ба са ин ва ли ди те том до жи ве ла кр ше ње 
прин ци па уче ство ва ња, ин клу зи је и при сту пач но сти (35%), као и 
дис кри ми на ци ју (30%), што се нај че шће огле да кроз од но се са ко-
ле га ма и не ра зу ме ва ње по сло да ва ца.51) Удру же ња глу вих и на глу-
вих осо ба по себ но ис ти чу да при ли ком раз го во ра за по сао по сло-
дав ци не ан га жу ју ту ма че за зна ков ни је зик већ то мо ра да чи ни 
са ма глу ва осо ба.  Ма да је до но ше њем За ко на о срп ском зна ков ном 
је зи ку 201552) фор мал но омо гу ће но ко ри шће ње ту ма ча за зна ков-
ни је зик, Чла ном 6. За ко на ово пра во се до во ди у пи та ње, јер ова 
оба ве за по сто ји са мо за оне осо бе ко је ни су пи сме не или не мо гу 
да чи та ју са уса на, па оста је пи та ње ко ји по сло да вац би за по слио 
не пи сме ну осо бу и ко про це њу је да ли глу ва осо ба мо же да чи та са 
уса на или не.

У др жав ном из ве шта ју не по ми ње се да све осо бе са ин ва-
ли ди те том не ма ју пра во на рад ни под оп штим ни под по себ ним 
усло ви ма. Пра во на рад не при зна је се осо ба ма са ин ва ли ди те том 

48) На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, Март, 2013. 

49) Из ве штај о ускла ђе но сти за ко но дав ног и ин сти ту ци о нал ног окви ра у Ре пу бли ци Ср би ји 
са Кон вен ци јом УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том и пре по ру ке за хар мо ни за ци ју“, 
Цен тар за са мо стал ни жи вот осо ба са ин ва ли ди те том Ср би је, 2014. 

50) Ибид.. 

51) Хо ли стич ки из ве штај 2013: Над гле дај сво ја пра ва, Мо ни то ринг пра ва осо ба са ин ва ли-
ди те том у Ре пу бли ци Ср би ји, Цен тар за ори јен та ци ју дру штва.

52)  Сл. гла сник РС”, бр. 38/1538/15
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ко ји ма је од у зе та по слов на спо соб ност и ко ји ма је про це њен тре ћи 
сте пен рад не спо соб но сти. По слов на спо соб ност од у зи ма се осо-
ба ма са ин те лек ту ал ним смет ња ма.  

Иако се у др жав ном из ве шта ју (па ра граф 296) по ми ње да 
про це на рад не спо соб но сти об у хва та ме ди цин ске, со ци јал не и 
дру ге кри те ри ју ме и да ље је до ми нан тан ме ди цин ски мо дел и про-
це на „не спо соб но сти“, за сно ва на пре све га на ме ди цин ској до ку-
мен та ци ји. Као што је на ве де но, про це ном тре ћег сте пе на рад не 
спо соб но сти, што пред ста вља ван суд ски по сту пак, осо би се од у-
зи ма пра во на рад.  Иако се ра ди о ус кра ћи ва њу јед ног од основ-
них људ ских пра ва, ова кав за кљу чак до но си ко ми си ја ко ју фор-
ми ра НСЗ. Тре ћи сте пен рад не спо соб но сти  при су тан је код око 
4% осо ба ко је иза ђу на про це ну рад не спо соб но сти, ма да се мо же 
прет по ста ви ти да је број осо ба ко ји ма би био про це њен тре ћи сте-
пен рад не спо соб но сти мно го ве ћи у по пу ла ци ји осо ба са ин ва-
ли ди те том. Из ве шта ји са про це не рад не спо соб но сти не са др же 
до вољ но кон крет не ин фор ма ци је о то ме шта осо ба мо же да ра ди 
са мо стал но, а у ко јим до ме ни ма јој је по треб на по др шка. Исто та-
ко, не по сто ји про пи са на ме то до ло ги ја за од ре ђи ва ње рад не спо-
соб но сти, па по сто је ве ли ке раз ли ке у ра ду раз ли чи тих ко ми си ја 
за про це ну рад не спо соб но сти, а гло бал на спо соб ност се од ре ђу је 
на оп штем ни воу, а не за спе ци фич не за дат ке53). У окви ру пра ће ња 
за по шља ва ња54) осо ба са ин ва ли ди те том у прак си, кроз ин ди ви ду-
ал на ис ку ства, при ме ће но је да се си стем ска ре ше ња не спро во де 
до след но и увек, од то га да се ко ми си ја ко ја вр ши про це ну рад не 
спо соб но сти не са ста је у утвр ђе ном са ста ву, до оце не да се ра ди о 
ру тин ској про це ни. 

До 2013. го ди не по сло дав ци ко ји не ис пу не оба ве зу за по-
шља ва њу би ли су санк ци о ни са ни пла ћа њем пе на ла, док је из-
ме на ма За ко на о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу 
осо ба са ин ва ли ди те том овај ме ха ни зам уки нут, ма да и да ље сто ји 
оба ве за да по сло да вац ко ји не за по сли про пи са ни број ОСИ, оба-
ве зу за по шља ва ња ис пу ња ва и упла том у Бу џет ски фонд. Слич на 
си ту а ци ја је и у ве зи Па ра гра фа 303 др жав ног из ве шта ја, јер пре ма 
За ко ну о ра ду из 2009. го ди не по сло да вац је био ду жан да обез бе ди 
оба вља ње по сло ва пре ма пре о ста лој рад ној спо соб но сти, а по сло-
да вац је мо гао да от ка же за по сле ном уго вор о ра ду са мо ако за по-

53) Уни вер зал ност пра ва у прак си: Ана ли за при ме не Кон вен ци је УН о пра ви ма осо ба са 
ин ва ли ди те том у од но су на осо бе са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма у Ср би ји, јул 2012, 
Ини ци ја ти ва за пра ва осо ба са мен тал ним ин ва ли дит етомMDRI-S and Pe o ple in Need. 

54) За по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том, 2012. Цен тар за ори јен та ци ју дру штва, Ин ди ви-
ду ал на ис ку ства осо ба са ин ва ли ди те том на ло кал ном ни воу, стра на 84
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сле ни од би је да при хва ти овај по сао. На кон про ме не ЗОР из 2014. 
го ди не, у Чла ну 102. до дат је став 2. ко ји пред ви ђа да ако по сло да-
вац не мо же за по сле ном да обез бе ди од го ва ра ју ћи по сао у скла ду 
са пре о ста лом рад ном спо соб но шћу, за по сле ни се сма тра ви шком 
и по сло да вац мо же да пре ки не уго вор о ра ду.  У том сми слу, по-
треб но је вра ти ти од ред бу из За ко на у ра ду од 2009. го ди не на шта 
је ука за ла и НО О ИС, под но ше њем зах те ва Устав ном су ду Ср би је 
за оце ну устав но сти ове од ред бе. Ова од ред ба пред ста вља ди рект-
но кр ше ње Чла на 27 Кон вен ци је.

У окви ру др жав ног из ве шта ја (ста во ви 135 и 300) на во де се 
по себ ни об ли ци за по шља ва ња и рад ног ан га жо ва ња осо ба са ин-
ва ли ди те том.  ЗПР ЗО СИ уво ди но ве об ли ке ор га ни за ци је  као што 
су: пред у зе ће за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње 
осо ба са ин ва ли ди те том (прет ход но по зна те под на зи вом за штит-
не ра ди о ни це); со ци јал на пред у зе ћа и дру штве не ор га ни за ци је и 
рад ни цен три ко ји спро во де ак тив но сти и ме ре про фе си о нал не 
ре ха би ли та ци је, као и по сто ја ње раз ли чи тих под сти ца ја за за по-
шља ва ње (став 295). Иако су ус по ста вље ни стан дар ди аде кват ни, у 
овом тре нут ку не по сто ји не за ви сна про це на ис пу ње ња ових стан-
дар да, од но сно ефи ка сно сти и ефек тив но сти ових ме ра у по гле ду 
укљу чи ва ња осо ба са ин ва ли ди те том на отво ре ном тр жи шту ра да. 
У пред у зе ћи ма за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва-
ње осо ба са ин ва ли ди те том др жа ва су фи нан си ра 50% од за ра де за 
ОСИ. 

Иако се спо ми ње да нај ве ћи број рад них ме ста ни је при-
сту па чан осо ба ма са ин ва ли ди те том (па ра граф 135), у истом де-
лу из ве шта ја се то ре ла ти ви зу је на во ђе њем да при ла го ђа ва ње ни је 
увек нео п ход но и да се овај про блем мо же пре ва зи ћи и при ли ком 
за по шља ва ња. Ова кав став др жа ве ни је пот пу но у скла ду са Кон-
вен ци јом, ко ја про пи су је оба ве зу обез бе ђи ва њу ра зум ног сме шта ја 
осо би са ин ва ли ди те том на рад ном ме сту. То до во ди до за по шља-
ва ња пре те жно ОСИ  ко ји ма ни је или је ми ни мал но по треб на по др-
шка на рад ном ме сту, док ОСИ са ве ћим сте пе ном те ле сног оште-
ће ња и ве ћом по тре бом за по др шком оста је и да ље не за по слен.55)    

У др жав ном из ве шта ју ни су по кри ве не од ред бе Кон вен ци је 
ко је се од но се на син ди кал но удру жи ва ње и за по шља ва ње осо ба са 
ин ва ли ди те том у јав ном сек то ру. У тре нут ном кон тек сту у Ср би ји 
осо бе са ин ва ли ди те том не мо гу фор ми ра ти свој ре пре зен та тив-
ни син ди кат на отво ре ном тр жи шту ра да. Ка ко је сто па за по сле-
но сти осо ба са ин ва ли ди те том на отво ре ном тр жи шту ра да ни ска, 

55)  Ис тра жи ва ње ЦСЖ Ср би је “им пле мен та ци ја ЗПР ЗО СИ” 2010, Бе о град 
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а пре ма За ко ну о ра ду се зах те ва да син ди кат об у хва та нај ма ње 
15% за по сле них код по сло дав ца, то тре нут но оне мо гу ћа ва син ди-
кал но ор га ни зо ва ње осо ба са ин ва ли ди те том. 

Зна чај ме ди ја у фор ми ра њу ста во ва је не из о ста ван, та ко се у 
окви ру ис тра жи ва ња  пра ће ња ме ди ја56) спро ве де ног 2013. го ди не 
рад и за по шља ва ње  на шло на пр вом ме сту по бро ју чла на ка ко је се 
од но се на дис кри ми на ци ју у про це су ра да и за по шља ва ња. 

Ли ста пред ло же них пи та ња:
1. Ко је ме ра афир ма тив не ак ци је је др жа ва пре у зе ла да 

би про мо ви са ла за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том 
на отво ре ном тр жи шту ра да, у јав ном сек то ру и ве ћој 
укљу че но сти же на са ин ва ли ди те том и ка кав ути цај су 
има ле та кве ме ре?

2. Да ли ће над ле жно ми ни стар ство ува жи ти пред лог да се 
из ме ни ЗОР из 2014. год, члан 44. и уме сто ње га вра-
ти члан 102.  из ЗОР из 2009. го ди не ко јим се оства ру је 
Уста вом про пи са на по себ на за шти та осо ба са ин ва ли ди-
те том у обла сти рад них од но са?

3. Да ли др жа ва пла ни ра да из вр ши ре фор му про це ду ра за 
оце ну по слов не спо соб но сти и про ме ни ман дат ко ми си-
ја у сми слу фо ку си ра ња на про це не сте пе на нео п ход не 
по др шке и при ла го ђа ва ња за осо бе са ин ва ли ди те том ко-
ји су по треб ни да би оба вља ле од ре ђе не по сло ве?

4. Да ли ће др жа ва да из вр ши не за ви сну про це ну ме ра ак-
тив не по ли ти ке за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том и 
ефе ка та на по ли ти ку за по шља ва ња ОСИ?

13)  Члан 28. Од го ва ра ју ћи услови 
живота и со ци јал на за шти та

У ини ци јал ном из ве шта ју, Члан 28. UN CRPD об ра ђен је у 
па ра гра фи ма 315 – 326, као и у па ра гра фи ма 221 и 222. По да ци у 
ини ци јал ном из ве шта ју су аде кват ни за тре нут ну си ту а ци ју у Ср-
би ји.  За кон о со ци јал ној за шти ти - ЗСО57) је про пи сао да се со ци-
јал на за шти та ре а ли зу је на два на чи на: пру жа њем ма те ри јал них 
(фи нан сиј ских) да ва ња и со ци јал ним услу га ма по др шке.

56)  Из ве штај мо ни то ринг ме ди ја - Мо ни то ринг при ме не УН Кон вен ци је о пра ви ма осо ба 
са ин ва ли ди те том у Ср би ји. Цен тар за ори јен та ци ју дру штва у са рад њи са Ме ђу на род-
ном про мо ци јом пра ва осо ба са ин ва ли ди те том Д.Р.П.И. 2013. http://www.di sa bi litymo-
ni tor-see.org/in dex.php?li mit start=10 

57)  За кон о со ци јал ној за шти ти, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/2011
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Пи та ње услу га со ци јал не по др шке и ње них од ред би у овом 
из ве шта ју су ана ли зи ра ни у окви ру дру гих чла но ва – 6, 7, 19, 24, 
25 и 28.

Ка да је у пи та њу обез бе ђи ва ње ма те ри јал них да ва ња, ме ђу-
тим, по сто ји не ко ли ко не до ста та ка и иза зо ва у ве зи са Чла ном 24 
и то:

• Про це ду ре за оства ри ва ње пра ва на со ци јал ну фи нан сиј-
ску по др шку су ве о ма ком пли ко ва не и зах тев не за све гра-
ђа не, а по себ но за осо бе са ин ва ли ди те том. Пред у слов за 
то је сте да се обез бе ди ве ли ки број до ку ме на та, што је 
при лич но те шко за ОСИ и њи хо ве по ро ди це, јер ве ћи на 
ин сти ту ци ја ко је би тре ба ло да из да ју ова до ку мен та ни је 
до ступ на,  по том не по сто ји при сту па чан пре воз до њих, 
што је про блем по себ но за ОСИ ко ји жи ве са ме или у ру-
рал ним под руч ји ма, про цес је ве о ма ду го тра јан и зах те ва 
до дат не тро шко ве за раз ли чи те так се;

• Ве ћи на ових на кна да је по ве за на са при хо дом по чла ну 
до ма ћин ства. Про блем је што се до дат ни тро шко ви ин ва-
лид но сти не узи ма ју у об зир, иако су тро шко ви за до ма-
ћин ства у ко ји ма је је дан или ви ше чла но ва са ин ва ли ди-
те том увек ве ћи у по ре ђе њу са оним до ма ћин стви ма без 
чла но ва са ин ва ли ди те том.

• У не ким ло кал ним за јед ни ца ма обез бе ђи ва ње сер ви са и  
до дат них фи нан сиј ских да ва ња у ве зи са при хо ди ма по 
чла ну до ма ћин ства, се ве зу је за из нос до дат ка за по моћ и 
не гу дру гог ли ца, иако је то лич но пра во на ме ње но ОСИ и 
по за ко ну се не мо же ра чу на ти као при ход, чи ме се оне мо-
гу ћа ва пру жа ње од ре ђе не услу ге или по год но сти

• У мно гим ис тра жи ва њи ма ОСИ на во де да је је дан од 
кључ них про бле ма са фи нан сиј ским да ва њи ма и раз ли чи-
тим до да ци ма тај што ти из но си ни су до вољ ни да у ствар-
но сти обез бе де ре ал на сред ства нео п ход на за пла ћа ње 
осо бе ко ја тре ба да пру жи по моћ или да обез бе де основ не 
тро шко ве по треб не за аде ква тан стан дард жи во та.

Ли ста пред ло же них пи та ња:
1. Ко је ме ре ће др жа ва пред у зе ти ка ко би по јед но ста ви ла 

про це ду ре за обез бе ђи ва ње пра ва из обла сти со ци јал не 
за шти те?

2. Ко је ме ре ће др жа ва пред у зе ти ка ко би се узе ли об зир 
до дат ни тро шко ви ин ва лид но сти при ли ком де фи ни са ња 
од ре ђе них пра ва у со ци јал ној за шти ти?
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3. Шта ће др жа ва учи ни ти ка ко би обез бе ди ла да ло кал не 
за јед ни це ко ри сте исте кри те ри ју ме у об ра чу ну при хо да 
по чла ну до ма ћин ства?

14) Члан 29. Уче шће у по ли тич ком и јав ном жи во ту 
У па ра гра фи ма 327 до 331. др жав ног из ве шта ја об ра ђен је 

Члан 29. Кон вен ци је. Сви гра ђа ни Ср би је мо гу да уче ству ју у по-
ли тич ком и јав ном жи во ту, на раз ли чи те на чи не, укљу чу ју ћи уче-
шће на из бо ри ма. Ка ко се на во ди у др жав ном из ве шта ју прин цип 
сло бод ног, оп штег, јед на ког и не по сред ног из бор ног пра ва у пот-
пу но сти је при ме њен, те да ак тив но и па сив но би рач ко пра во има ју 
сви гра ђа ни Ре пу бли ке Ср би је под пот пу но јед на ким усло ви ма, а 
та ко ђе сви гра ђа ни Ре пу бли ке Ср би је има ју ак тив но и па сив но пра-
во гла са под истим усло ви ма, ако су ста ри ји од 18 го ди на и не ма ју 
од у зе ту по слов ну спо соб ност. То исто ва жи и за ОСИ ко је ис пу-
ња ва ју те усло ве. Осо бе са ин ва ли ди те том ко ји ма је од лу ком су да 
од у зе та по слов на спо соб ност, не мо гу да оства ре ово пра во. Да кле, 
по ли тич ка пар ти ци па ци ја осо ба са ин те лек ту ал ним и мен тал ним 
ин ва ли ди те том не по сто ји. Та ко ђе је ва жно зна ти да се то пра во не 
оспо ра ва са мо осо ба ма са ин те лек ту ал ним ин ва ли ди те том, пре ма 
По ро дич ном за ко ну, већ гра ђа ни мо гу би ти ли ше ни по слов не спо-
соб но сти и по дру гим осно ва ма осим ин те лек ту ал ног ин ва ли ди-
те та. 

За кон ски је про пи са но да “би рач ко ји ни је у мо гућ но сти да 
лич но гла са на би рач ком ме сту (сле по, ин ва лид но ли це, не пи сме но 
ли це) има пра во да са со бом по ве де ли це ко је би рач иза бе ре и ко ји 
ће гла са ти за ње га/њу на од го вра ју ћи на чин за ње га / њу, то јест, 
мо же гла са ти уме сто ње га (у ње го во име)”. 

Као што би рач мо же да гла са на би рач ком ме сту, ли ца ко ја не 
мо гу да до ђу на сво је би рач ко ме сто мо гу о то ме да оба ве сте би-
рач ки од бор и да тра же да гла са ју код ку ће у скла ду са про пи са ним 
про це ду ра ма. Та ко ђе, мо гу ће је ор га ни зо ва ти гла са ње и за осо бе са 
ин ва ли ди те том ко је су сме ште не у уста но ва ма за трај ни сме штај.

Ме ђу тим, и да ље по сто је пра зни не, ка ко у про пи са ним про-
це ду ра ма, та ко и у прак си. Уче шће у из бор ном про це су оме та и 
не при сту пач ност би рач ких ме ста и гла сач ких ма те ри ја ла, као и не-
до ста так ин фор ма ци ја у из бор ним кам па ња ма.

У мо ни то ринг из ве шта ју “При сту пач ни из бо ри”58) 
на во ди се да је основ на   пре пре ка   у   оства ри ва њу   за га ран то-

58) Г. Лон чар „При сту пач ни из бо ри – уче шће осо ба са ин ва ли ди те том у по ли тич ком и јав-
ном жи во ту“, Цен тар за ори јен та ци ју дру штва, Di sa bi lity Rights Pro mo tion In ter na ti o nal 
Re gi o nal Cen ter for Euro pe, Бе о град, 2014
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ва них   пра ва не до ста так про це ду ра. На и ме,  по сто ји  под за кон-
ски  акт59)  у  ко  м е  с у  на бро ја ни   сви  стан дар ди  ко ји  се  од но се  
на  из град њу  објек та,  али  не  и спе ци фич не си ту а ци је при ли ком 
по треб не адап та ци је. Обим и стан дар ди за обез бе ђе ње при сту па 
се та ко сво де на про це ну осо ба од го вор них за из во ђе ње по треб не 
адап та ци је ко је мо гу, али и не мо ра ју да ис пу ња ва ју усло ве Пра-
вил ни ка  о тех нич ким стан дар ди ма при сту пач но сти. 

По ли тич ка пра ва и мо гућ но сти да ужи ва ју ова пра ва на осно-
ву јед на ко сти за осо бе оште ће ног слу ха (глу ве и на глу ве осо бе) су 
че сто до ве де на у пи та ње, јер про гра ми у из бор ним кам па ња ма ни-
су у до вољ ној ме ри до ступ ни на зна ков ном је зи ку, а из бор ни по-
сту пак и пре во ђе ње на срп ски зна ков ни је зик ни су до ступ ни то ком 
гла са ња60). Ово је по твр ди ла и ана ли за из бор них са др жа ја у про-
гра ми ма на осам ТВ ста ни ца на ко ји ма се днев ни про сек ми ну та же 
са са др жа ји ма до ступ ним ко ри сни ци ма зна ков ног је зи ка кре ће се 
од два до 10 ми ну та61).

Тај ност гла са ња за сле пе осо бе ни је обез бе ђе на бу ду ћи да 
гла сач ки ма те ри јал ни је обез бе ђен у ал тер на тив ним фор ма ти ма62), 
јер Члан 72. За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка не пре по зна је 
дру ге, аде кват не фор ме гла са ња. За штит ник  гра ђа на  РС  је ко мен-
та ри шу ћи ова кве од ред бе у свом ми шље њу за кљу чио да сва ко ре-
ду ко ва ње са др жа ја ко је об ли ку је мо гућ ност по што ва ња основ ног 
по ли тич ког пра ва мо ра би ти пре ци зно уре ђе но. По сто ји по тре ба 
да се про ме ни Члан 63. ЗИНП-а у ко јем се та ко ђе не раз ма тра упо-
тре ба ал тер на тив ног фор ма та гла сач ког ли сти ћа. Пи та ње пру жа ња 
до ступ них ин фор ма ци ја та ко ђе ни је ре гу ли са но. По сто ји оп шта 
од ред ба у За ко ну о јав ном ин фор ми са њу ко ја ка же да све ин фор-
ма ци је мо ра ју би ти до ступ не осо ба ма са ин ва ли ди те том, али не 
по сто ји пре ци зно ту ма че ње ко је би об ја сни ло шта то зна чи. 

На  осно ву  Чла на  34.  За ко на  о  из бо ру  на род них  по сла-
ни ка  Ре пу блич ка  из бор на  ко ми си ја   до не ла   је   Упут ство   за   
спро во ђе ње   из бо ра   за   на род не   по сла ни ке На род не  скуп шти не,  
рас пи са них за 16. март 2014. го ди не.  Овај до ку мент зна ча јан је за 
осо бе са ин ва ли ди те том јер се у Чла ну 30. на во ди да ће се при ли-

59)  Пра вил ник о тех нич ким стан дар ди ма при сту пач но сти, 2013

60)  Г. Лон чар, Ибид.

61)  Ре гу ла тор но те ло за елек трон ске ме ди је, ја ну а ра 2014. го ди не, Оп ште оба ве зу ју ће смер-
ни це за еми те ре чи ји је циљ пру жа ње бес плат них ин фор ма ци ја за гле да о це са оште ће ним 
слу хом то ком пред из бор не кам па ње http://www.rra.org.rs/uplo ads/use ru plo ads/PDF/2505-  
 Op ste%20obav%20upu stvo%20emi te ri ma%20za%20gle da o ce%20sa%20oste ce nim%20slu-
hom%202014..pdf

62)  Па ра граф 328 ини ци јал ног из ве шта ја 
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ком од ре ђи ва ња би рач ког ме ста во ди ти ра чу на да би рач ко ме сто 
бу де при сту пач но осо ба ма  са  ин ва ли ди те том.  Ипак,  Члан  61.  
по ка зу је  да  ме ђу  сред стви ма  за  спро во ђе ње из бо ра обез бе-
ђе них у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2014. го ди ну, пре ма фи-
нан сиј ском пла ну укуп них тро шко ва ко ју је утвр ди ла Ре пу блич ка 
из бор на ко ми си ја ко ја мо гу да се ко ри сте за на бав ку, штам па ње 
и пре во ђе ње из бор ног ма те ри ја ла, не по сто ји ви дљи ва став ка у 
пред ви ђе ним тро шко ви ма ко ја би мо гла да олак ша  при сту пач ност  
из бо ра  осо ба ма  са  ин ва ли ди те том,  јер  се  услу ге  пре во ђе ња од но-
се на пре во ђе ње на је зи ке на ци о нал них ма њи на. 

Осо бе са ин ва ли ди те том мо гу сло бод но да ис ка зу ју сво ју по-
ли тич ку при пад ност, да бу ду чла но ви по ли тич ких стра на ка и да 
уче ству ју у пред из бор ним кам па ња ма. Од 2007 до 2012. у по ли тич-
ком жи во ту Ср би је ОСИ је пред ста вља ла на род на по сла ни ца, осо-
ба са ин ва ли ди те том и ко ри сни ца ко ли ца, али на из бо ри ма у 2012 и 
2014. го ди не, ни јед на по ли тич ка пар ти ја ни је пред ло жи ла ни јед ног 
ОСИ као кан ди да та за по сла ни ка на сво јим из бор ним ли ста ма. У 
Град ској скуп шти ни Бе о гра да по сто ји не ко ли ко ОСИ, али и то ни је 
до вољ на за сту пље ност. Да би се по пра ви ла си ту а ци ја, нео п ход но 
је да се по диг не свест ли де ра по ли тич ких стра на ка о ОСИ, али са 
дру ге стра не по треб но је осна жи ти осо бе са ин ва ли ди те том и мо-
ти ви са ти их да ак тив но уче ству ју у по ли тич ком жи во ту.

Ли ста пред ло же них пи та ња:
1. Ко је ме ре ће др жа ва пред у зе ти ка ко би обез бе ди ла ве ћу 

при сту пач ност гла сач ких ме ста, без об зи ра на то где су 
ОСИ при ја вље не за гла са ње, ако су ме ста не до ступ на?

2. Да ли по сто ји план да се обез бе ди да гла сач ки ма те ри ја-
ли бу ду обез бе ђе ни у ал тер на тив ним фор ма ти ма у скла-
ду са раз ли чи тим по тре ба ма осо ба са ин ва ли ди те том?

3. Ка ко пре во ђе ње на зна ков ни је зик  мо же би ти обез бе ђе но 
за ве ћи део  по ли тич ких са др жа ја?

15) Члан 31 – Ста ти сти ка и ба зе по да та ка 
У Ср би ји не по сто ји је дин стве на еви ден ци ја о бро ју ОСИ из 

раз ли чи тих обла сти ко ја би слу жи ла као ја сан по ка за тељ за иден-
ти фи ко ва ње пре пре ка и по тре ба осо ба са ин ва ли ди те том. По сто је 
са мо по себ ни по да ци у раз ли чи тим си сте ми ма – у обра зов ном си-
сте му, у си сте му со ци јал не за шти те, у обла сти за по шља ва ња итд, 
али ове ба зе по да та ка ни су умре же не. Др жа ва при ку пља мно ге ин-
фор ма ци је о  ОСИ ко је се пред ста вља ју у из ве шта ји ма раз ли чи тих 
ин сти ту ци ја, али они не да ју ре ал ну сли ку о ОСИ и ни су кон цен-
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три са ни у јед ном од ре ђе ном ме сту што би омо гу ћи ло ла ко до ла-
же ње до њих. Не по сто је по да ци о же на ма са ин ва ли ди те том или 
еви ден ци ја о осо ба ма са ин ва ли ди те том - жр тва ма на си ља, као и 
по чи ни ла ца та квих де ла. По ку шај да се до би ју по да ци о ОСИ кроз 
по след њи по пис ста нов ни штва из вр шен од На ци о нал ног за во да за 
ста ти сти ку, ни је дао ва лид не по дат ке, јер пи та ња  ни су ја сно де фи-
ни са на. Не по сто ји до вољ но ис тра жи ва ња о пи та њи ма ин ва лид но-
сти, осим оних ко је оба вља ју ор га ни за ци је ци вил ног дру штва ко ја 
се обич но вр ше на ма лом узор ку.

Ли ста пред ло же них пи та ња:
1. Ко је ко ра ке Вла да при пре ма по пи та њу си сте мат ског 

при ку пља ња по да та ка о ОСИ у свим обла сти ма по сле-
де ћим ка те го ри ја ма - пол, ста рост, вр ста ин ва ли ди те та, 
ет нич ка при пад ност, ур ба но/ру рал но ста нов ни штво, 
обра зов на струк ту ра, здрав ство, при ступ прав ди, по-
слов на спо соб ност, на си ље у по ро ди ци, за по шља ва ње, 
ин сти ту ци о на ли за ци ја, стам бе но збри ња ва ње, уче шћу у 
по ли тич ком жи во ту ...?

2. Ко је ко ра ке је пред у зи ма ла Вла да ка ко би ак тив но укљу-
чи ла осо бе са ин ва ли ди те том и ор га ни за ци је ко је их 
пред ста вља ју и са ра ђи ва ла са њи ма на успе шном спро-
во ђе њу по ме ну тих ак тив но сти?

16) Члан 33. На ци о нал на при ме на и пра ће ње 
Др жав ни из ве штај вр ло крат ко об ра ђу је Члан 33. Кон вен ци је 

(па ра гра фи од 373 до 376). 
Ме ђу тим, иако је Ср би ја усво ји ла За кон о по твр ђи ва њу Кон-

вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том (Слу жбе ни гла сник РС 
– Ме ђу на род ни уго во ри бр. 42/2009), чи ме је при хва ти ла све оба-
ве зе ко је из то га про ис ти чу, она до да нас ни је у сми слу ста ва 2. 
Чла на 33. кон сти ту и са ла је дан или ви ше не за ви сних ме ха ни за ма за 
уна пре ђи ва ње, за шти ту и пра ће ње при ме не ове кон вен ци је. 

У сми слу ста ва 1. Чла на 33. ко ји се од но си на фор ми ра ње 
ме ђу ре сор них Вла ди них те ла за ду же них за пред у зи ма ње од го ва-
ра ју ћих ак ци ја у раз ли чи тим сек то ри ма и на раз ли чи тим ни во и ма, 
по сто ји Са вет за осо бе са ин ва ли ди те том ко ји функ ци о ни ше још 
од 2002. го ди не. Основ ни за да ци Са ве та ме ња ли су се то ком вре-
ме на, али се они ни да нас не оства ру ју у скла ду са оним што је 
про пи са но. Са вет де лу је са мо фор мал но, не оства ру ју ћи сво је ци-
ље ве и за дат ке ра ди ко јих је осно ван. Са вет се са ста је ве о ма рет ко, 
у про се ку два до три пу та го ди шње, услед че га се не мо же го во-
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ри ти о ње го вој ко ор ди ни ра ју ћој уло зи из ме ђу ци вил ног дру штва, 
тј. ор га ни за ци ја осо ба са ин ва ли ди те том и др жа ве. Чак и ка да се 
одр жа ва ју са стан ци Са ве та, ни ка да те ма ни је би ла пра ће ње при ме-
не Кон вен ци је у прак си.

По ред овог те ла, а у сми слу ста ва 1. Вла да Ре пу бли ке Ср би је 
је ове го ди не, 27. мар та 2015. го ди не фор ми ра ла још је дан Са вет, а 
то је Са вет за пра ће ње при ме не пре по ру ка ме ха ни за ма Ује ди ње них 
на ци ја за људ ска пра ва. Са вет је осно ван са за дат ком да раз ма тра и 
пра ти при ме ну пре по ру ка ко је Ре пу бли ка Ср би ја до би ја у про це су 
Уни вер зал ног пе ри о дич ног пре гле да Са ве та за људ ска пра ва УН и 
пре по ру ка уго вор них те ла Ује ди ње них на ци ја – ра зних ко ми те та, 
укљу чу ју ћи и Ко ми тет за пра ва осо ба са ин ва ли ди те том. Ме ђу тим, 
ман дат овог Са ве та је огра ни чен са мо на пра ће ње спро во ђе ња пре-
по ру ка др жа ве у ве зи са свим Кон вен ци ја ма УН.

Та ко ђе, мо гу ћи ме ха ни зам за на ци о нал но пра ће ње Кон вен-
ци је мо же би ти кан це ла ри ја ом буд сма на, али др жа ва би прет ход но 
мо ра ла да обез бе ди нео п ход ну про ме ну у За ко ну о ом буд сма ну.

Ли ста пред ло же них пи та ња:
1. Да ли др жа ва пла ни ра да фор ми ра не за ви сно те ло/ме ха-

ни зам за пра ће ње при ме не Кон вен ци је и у скла ду с тим 
обез бе ђи ва ње сред ста ва из бу џе та за ње го во функ ци о-
ни са ње? 

2. Ко ји се ко ра ци под у зи ма ју ка ко би се име но ва ла те ла по 
свим ми ни стар стви ма и ко ор ди ни ра ле стра те ги је, по ли-
ти ке и про гра ми пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том?

3. Ко је ме ре ће Вла да пред у зе ти ка ко би оси гу ра ла укљу че-
ност ОСИ и њи хо вих пред став ни ка, као кључ них парт-
не ра у пра ће њу спро во ђе ња Кон вен ци је, укљу чу ју ћи и 
фи нан сиј ску по др шку?
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