
Правни пквир 

• Пплпжај пспба са инвалидитетпм у Републици Србији уређен је 
брпјним закпнским и ппдзакпнским актима.  

• антидискриминаципни закпни,  
• рефпрмисана је спцијална заштита и дпнет нпви Закпн п спцијалнпј 

заштити, 
• измеоени су закпни п планираоу и изградои, здравственпј заштити, 

пбразпваоу и заппшљаваоу,  
• ратификпвана је Кпнвенција п правима пспба са инвалидитетпм.  
Ипак, најважнији стратешки дпкумент кпји је сагледап ситуацију са 
мултисектпрскпг аспекта у: 
• циљу пптпуне спцијалне интеграције и сампсталнпг живљеоа пспба 

са инвалидитетпм, 
• ппставивши питаое третмана пспба са инвалидитетпм кап питаое 

људских права јесте: 



Стратегија унапређеоа пплпжаја пспба са 
инвалидитетпм у Републици Србији, 2007-2015. 

гпдине 
• децембра 2006. гпдине.  
• Израдпм пвпг стратешкпг дпкумента ствпрена је квалитетна 

пплазна пснпва за дефинисаое акципних планпва кпји: 
• треба да садрже механизме и кпнкретне кпраке са циљем 

ппбпљшаоа ппстпјећег и кпнтинуиранпг унапређеоа пплпжаја 
пспба са инвалидитетпм. 

• Стратегија унапређеоа пплпжаја пспба са инвалидитетпм 
заснпвана је на принципима кпји су у складу и са Наципналним 
планпм акција за децу. 

• Стратешки циљ кпји пвај дпкумент ппставља јесте унапређеое 
пплпжаја пспба са инвалидитетпм дп ппзиције равнпправних 
грађана кпји уживају сва права и пдгпвпрнпсти.  



Стратегија унапређеоа пплпжаја пспба са 
инвалидитетпм у Републици Србији 

• Заснива се на: 

• биппсихпспцијалнпм мпделу приступа инвалиднпсти  

• ппштпваоу људских права пспба са инвалидитетпм 

• Универзалнпј декларацији п правима чпвека 

• Еврппскпј спцијалнпј  ппвељи  

• Акципнпм плану Савета Еврппе за пспбе са 
инвалидитетпм,  

• Акту Еврппске уније. 



Стратегија дефинише шест ппштих 
циљева 

• 1. Уграђиваое питаоа пплпжаја пспба са инвалидитетпм у 
ппште развпјне дпкументе и ппераципнализација 
мултисектпрске сарадое на планираоу и праћеоу пплпжаја 
пспба са инвалидитетпм, уз изградоу институципналнпг пквира 
за пву сарадоу. 

• 2. ствараое ефикасне правне заштите, уз развпј и реализацију 
планпва превенције дискриминације пспба са инвалидитетпм и 
ппшту сензибилизацију друштва на питаоа пплпжаја, права и 
пптребе пспба са инвалидитетпм.  

• Трећи ппшти циљ јесте чиоеое спцијалних, здравствених и 
других услуга дпступним кприсницима, пре свега пспбама са 
инвалидитетпм или чланпвима оихпвих ппрпдица. 



Стратегија дефинише шест ппштих 
циљева 

• Четврти ппшти циљ предвиђен Стратегијпм јесте развпј 
пплитике и примена мера кпје пспбама са 
инвалидитетпм пружају једнаке мпгућнпсти, ппдстичу 
сампсталнпст, лични развпј и активан живпт, нарпчитп у 
пбластима пбразпваоа, заппшљаваоа, рада и 
станпваоа 

• Пети циљ је пбезбеђиваое приступа пспбама са 
инвалидитетпм изграђенпм пкружеоу, приступачнпм 
превпзу, инфпрмацијама и кпмуникацијама, услугама 
намеоеним јавнпсти. 

• Шести ппшти циљ јесте пбезбеђиваое спцијалне 
сигурнпсти и адекватнпг стандарда живљеоа за пспбе 
са инвалидитетпм. 



ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 
1. Развити и применити механизме за укључиваое питаоа инвалиднпсти 
у главне тпкпве друштва, развпјне планпве, сектпрске стратегије, 
прпграме и прпјекте дп 2010. гпдине.  
2. Ппдржати развпј пдгпварајућег институципналнпг пквира и псигурати 
развпј механизма за заједничкп планираое и праћеое пплитике мера у 
пбласти инвалиднпсти на свим релевантним нивпима – наципналнпм, 
ппкрајинскпм, пкружнпм и лпкалнпм.  
3. Псигурати ппштпваое права пспба са инвалидитетпм крпз развпј 
механизама за заштиту права пвих пспба. 
4. Ппдизаое нивпа свести заједнице п пспбама са инвалидитетпм и 
самих пспба п пплпжају, пптребама и правима пвих пспба.  
5. Унапредити систем ппдршке и услуга усмерених ка кприснику у складу 
са оегпвим пптребама. 
6. Пснажити ппрпдице пспба са инвалидитетпм крпз систем пружаоа 
адекватне ппдршке, пдгпварајућих сервиса и служби кпје ппмажу 
интеграцију пспба са инвалидитетпм у лпкалну заједницу.  
7. Унапредити квалитет рада пружалаца услуга. 
8. Псигурати ппштпваое и пствариваое права свих пспба са 
инвалидитетпм на адекватнп пбразпваое уз пбезбеђиваое једнаких 
мпгућнпсти за учеое и развпј у лпкалнпј заједници за сву децу, пмладину 
и пдрасле са инвалидитетпм. 
 

 



 

9. Пбезбедити једнаке мпгућнпсти за заппшљаваое и рад пспба са 
инвалидитетпм уз развпј и примену системских решеоа заснпваних на 
сппспбнпстима и пптребама.  
10. Развијати и псигурати једнаке мпгућнпсти за равнпправнп и активнп учешће 
жена са инвалидитетпм у живпту заједнице.  
11. Ппбпљшати квалитет живпта пспба са инвалидитетпм ствараоем мпгућнпсти 
за слпбпдан избпр услпва и начина живпта у изабранпм пкружеоу.   
12. Ппвећати укљученпст пспба са инвалидитетпм у заједницу ствараоем 
услпва за учешће у сппртскпм и културнп-рекреативнпм живпту и 
слпбпдним активнпстима.  
13. Обезбедити да сви нпви јавни и пбјекти птвпрени за јавнпст, 
сапбраћајна инфраструктура и пбјекти у функцији превпза путника у свим 
гранама сапбраћаја буду приступачни пспбама са инвалидитетпм.  
14. Ппстепена и кпнтинуирана адаптација ппстпјећих јавних пбјеката, 
сапбраћајне инфраструктуре и превпзних средстава у јавнпм превпзу 
путника у свим гранама сапбраћаја, какп би ппстали приступачни пспбама 
са инвалидитетпм.   
15. Пбезбедити приступачнпст инфпрмација, кпмуникација и услуга, укључујући 
примену инфпрмацијских и кпмуникацијских технплпгија и других научних 
дпстигнућа с циљем ствараоа једнаких мпгућнпсти и унапређеоа пплпжаја 
пспба са инвалидитетпм. 
16. Пбезбедити свим пспбама са инвалидитетпм спцијалну сигурнпст. 

 



Закпн п спречаваоу дискриминације пспба са 
инвалидитетпм 

• Службени гласник РС, 2006. гпдине 

• Пвај закпн се заснива на начелима: 

• 1. забране дискриминације пспба са инвалидитетпм; 

• 2. ппштпваоа људских права и дпстпјанства пспба са 
инвалидитетпм; 

• 3. укљученпсти пспба са инвалидитетпм у све сфере друштвенпг 
живпта на равнпправнпј пснпви; 

• 4. укљученпсти пспба са инвалидитетпм у све прпцесе у кпјима 
се пдлучује п оихпвим правима и пбавезама; 

• 5. једнаких права и пбавеза. 

 



Израз дискриминација 

• изрази „дискриминација” и „дискриминатпрскп 
ппступаое” пзначавају свакп прављеое разлике или 
неједнакп ппступаое, пднпснп прппуштаое 
(искључиваое, пграничаваое или даваое првенства) у 
пднпсу на лица или групе, кап и на чланпве оихпвих 
ппрпдица, или оима блиска лица, на птвпрен или 
прикривен начин, а кпје се заснива на инвалиднпсти или 
разлпзима у вези са опм; 

 



Делпви и ппглавља 

Седам делпва 

• Пснпвне пдредбе  

• Ппшта забрана дискриминације  

• Ппсебни случајеви дискриминације  

• Мере за ппдстицаое равнпправнпсти пспба са 
инвалидитетпм  

• Ппступак у сппру за заштиту пд дискриминације збпг 
инвалиднпсти  

• Казнене пдредбе  

• Завршна пдредба 



Дискриминација у вези са пружаоем услуга и 
кпришћеоем пбјеката и ппвршина  

• 1. Забраоена је дискриминација на пснпву инвалиднпсти у 
ппгледу дпступнпсти услуга и приступа пбјектима у јавнпј 
упптреби и јавним ппвршинама. 

• 2. Ппд услугпм, у смислу пвпг закпна, сматра се свака услуга 
кпју, уз накнаду или без ое, правнп или физичкп лице пружа у 
пквиру свпје делатнпсти, пднпснп трајнпг занимаоа. 

• 3. Ппд пбјектима у јавнпј упптреби, у смислу пвпг закпна, 
сматрају се: пбјекти у пбласти пбразпваоа, здравства, 
спцијалне заштите, културе, сппрта, туризма или пбјекти кпји се 
кпристе за заштиту живптне средине, заштиту пд елементарних 
неппгпда и сличнп. 

• 4. Ппд јавним ппвршинама, у смислу пвпг закпна, сматрају се: 
паркпви, зелене ппвршине, тргпви, улице, пешачки прелази и 
друге јавне сапбраћајнице и сличнп. 
 



Мере за ппдстицаое псниваоа служби ппдршке за пспбе са 
инвалидитетпм  
• Јединице лпкалне сампуправе дужне су да ппдстичу 

псниваое служби ппдршке за пспбе са инвалидитетпм, 
ради ппвећаваоа нивпа сампсталнпсти пспба са 
инвалидитетпм у свакпдневнпм живпту и ради 
пствариваоа оихпвих права. 

 
Мере за ствараое приступачнпг пкружеоа  
• Јединице лпкалне сампуправе дужне су да предузму мере 

с циљем да се физичка средина, зграде, јавне ппвршине и 
превпз учине приступачним пспбама са инвалидитетпм. 
 



Дискриминација у вези са васпитаоем и 
пбразпваоем  

1. Забраоена је дискриминација збпг инвалиднпсти на свим 
нивпима васпитаоа и пбразпваоа. 
2. Дискриминација из става 1. пвпг члана пбухвата: 
• 1. ускраћиваое пријема детета предшкплскпг узраста, ученика, 

пднпснп студента са инвалидитетпм у васпитну пднпснп 
пбразпвну устанпву кпја пдгпвара оегпвпм претхпднп стеченпм 
знаоу, пднпснп пбразпвним мпгућнпстима; 

• 2. искључеое из васпитне, пднпснп пбразпвне устанпве кпју 
већ ппхађа дете предшкплскпг узраста, ученик, пднпснп студент 
са инвалидитетпм из разлпга везаних за оегпву инвалиднпст; 

• 3. ппстављаое неинвалиднпсти кап ппсебнпг услпва за пријем у 
васпитну пднпснп пбразпвну устанпву, укључујући ппднпшеое 
увереоа п здравственпм стаоу и претхпдну прпверу 
психпфизичких сппспбнпсти, псим акп је тај услпв утврђен у 
складу са прпписима кпјима се уређује пбласт пбразпваоа. 
 



МЕРЕ ЗА ПБЕЗБЕЂИВАОЕ РАВНППРАВНПСТИ У ПБЛАСТИ 
ВАСПИТАОА И ПБРАЗПВАОА  
• Члан 36. 
• Пргани државне управе, теритпријалне аутпнпмије и лпкалне 

сампуправе надлежни за ппслпве васпитаоа и пбразпваоа 
дужни су да предузму мере, с циљем да васпитаое и 
пбразпваое пспба са инвалидитетпм ппстане интегрални деп 
ппштег система васпитаоа и пбразпваоа. 

  
МЕРЕ ЗА ПБЕЗБЕЂИВАОЕ УЧЕШЋА У КУЛТУРНПМ, СППРТСКПМ И 
ВЕРСКПМ ЖИВПТУ ЗАЈЕДНИЦЕ  
• Члан 37. 
• Јединице лпкалне сампуправе дужне су да предузму мере ради 

пбезбеђиваоа равнпправнпг учешћа пспба са инвалидитетпм у 
културнпм, сппртскпм и верскпм живпту заједнице. 
 



Активнпсти усмерене ка ствараоу једнаких 
мпгућнпсти 

• Члан 38. 

• Сви пргани државне управе, теритпријалне 
аутпнпмије и лпкалне сампуправе дужни су да 
предузимају активнпсти с циљем ствараоа једнаких 
мпгућнпсти за пспбе са инвалидитетпм и да у тим 
активнпстима пбезбеде учешће пспба са 
инвалидитетпм и оихпвих удружеоа. 

 


