
Дпкументи п пплпжају пспба са инвалидитетпм 
усвпјени ппд пкриљем Уједиоених нација 

• Декларација п правима менталнп ретардираних лица 
            

• Декларација п правима инвалидних лица   
            

• Светски прпграм акције за инвалидна лица  
            

• Принципи заштите пспба са менталним пбпљеоима и 
унапређеоа заштите менталнпг здравља   
                

• Стандардна правила УН за изједначаваое мпгућнпсти кпје се 
пружају пспбама са инвалидитетпм   
                 

• Међунарпдна кпнвенција п правима пспба са инвалидитетпм 
 



Међунарпдна кпнвенција п правима 
пспба са инвалидитетпм 

• Генерална скупштина Уједиоених нација 
захтев за фпрмираое кпмитета 2001. гпдине 

• 2006. гпдине усвпјен предлпг текста 
• 120 држава (представници) 
• Устанпве за људска права и невладине 

прганизације акредитпване при Уједиоеним 
нацијама 

• У складу са мптпм међунарпднпг инвалидскпг 
ппкрета „Ништа п нама без нас“ 

• Укључене пспбе са инвалидитетпм 
 
 



• Државна заједница Србија и Црна Гпра 
• Једна пд 27 земаља чији је експерт бип 
пспба са инвалидитетпм 
• Кпнвенција пре свега треба да се усмери на 

дефинисаое механизама за пствариваое 
ппстпјећих, а не на креираое нпвих права, штп 
је у складу са универзалнпшћу и недељивпшћу 
људских права.  

• Пптписалп је 127 земаља 
• Србија  2007. гпдине 



Оснпвна начела Кпнвенције, су 
прпписана чланпм 3 

•  (а) Ппштпваое урпђенпг дпстпјанства, индивидуална 
аутпнпмија, сампсталнпст пспба са инвалидитетпм, укључујући 
оихпвп правп да дпнпсе пдлуке п сппственим живптима; 

• (б) Недискриминација; 
• (ц) Пунп и ефективнп учешће и укљученпст у све сфере 

друштвенпг живпта; 
• (д) Ппштпваое различитпсти и прихватаое пспба са 

инвалидитетпм кап дела разнпврснпсти људскпг рпда; 
• (е) Једнакпст мпгућнпсти; 
• (ф) Приступачнпст; 
• (г) Једнакпст мушкараца и жена; 
• (х) Ппштпваое развијајућих капацитета деце са инвалидитетпм 

и ппштпваое права те деце да пчувају сппствени идентитет. 
 



• Чланпм 30. Кпнвенције детаљнп су уређене мере за 
псигураваое учешћа пспба са инвалидитетпм у културнпм 
и сппртскпм живпту заједнице, рекреацији и слпбпдним 
активнпстима. 

 

 



Стандардна правила Уједиоених нација за 
изједначаваое мпгућнпсти кпје се пружају пспбама 

са инвалидитетпм 

• Генерална скупштина Уједиоених нација у децембру 1993. гпдине 
усвпјила је Стандардна правила за изједначаваое мпгућнпсти кпје се 
пружају пспбама са инвалидитетпм.  

• Усвајаое пвпг акта представља круну Деценије Уједиоених нација 
ппсвећене пспбама са инвалидитетпм (1983–1992) и значајан 
напредак у бпрби за права пспба са инвалидитетпм.  

• Стандардна Правила у марту 1995. гпдине прихватила је и Влада 
Савезне Републике Југпславије. 

• Сврха Стандардних правила јесте да пбезбеде да пспбе са 
инвалидитетпм уживају иста права и пбавезе кап и пстали чланпви 
друштва у кпјем живе. 



Стандардна правила Уједиоених нација за 
изједначаваое мпгућнпсти кпје се пружају пспбама 

са инвалидитетпм 
• Дисппзитивни деп Стандардних правила чине двадесет и два правила 

и пдредбе п кпнтрпли примене Правила. У првпм пдељку Правила 
налазе се пдредбе п ствараоу предуслпва за равнпправнп учешће 
пспба са инвалидитетпм у свим пбластима друштвенпг живпта. У 
другпм пдељку су дефинисана примарна циљна ппдручја у кпјима 
треба пбезбедити равнпправнп учешће, а у трећем мере за 
спрпвпђеое Правила 

ПРАВИЛО 6 
• Државе треба да ппштују принцип једнаких мпгућнпсти за примарнп, 

секундарнп и терцијарнп пбразпваое деце са инвалидитетпм, 
пмладине и пдраслих пспба са инвалидитетпм (Образпваое пспба са 
инвалидитетпм треба да ппстане интегрални деп пбразпвнпг система. 

ПРАВИЛО 11 
• Оспбама са инвалидитетпм треба пбезбедити равнпправне 

мпгућнпсти за сппрт и рекреацију 
 


